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Nieuwe jas voor De Dokter

Deze verandering is natuurlijk
niet zomaar. Daarvoor waren
goede redenen, die huisartsen
ons zelf hebben gegeven. Alweer
een tijdje geleden hebben velen
van u namelijk deelgenomen
aan een lezersonderzoek. Daaruit
bleek dat er veel waardering was
voor het blad – het wordt over
het algemeen goed gelezen –
maar dat toch ook verbeteringen
mogelijk waren. We hebben geprofiteerd van deze opbouwende
kritiek en de afgelopen maanden
is door de redactie hard gewerkt
aan De (nieuwe) Dokter.
De nieuwe vormgeving is wat
zakelijker en ook veel overzichtelijker. Als lezer kun je makkelijker de weg vinden en je kunt
sneller beoordelen wat je wél en
wat je niet wilt lezen. What’s in it
for me, om het maar eens in rond
Nederlands te zeggen. Dat is voor
u belangrijk, want we zijn ons
er terdege van bewust dat u al
heel veel informatie op u af ziet
komen.
Een onafhankelijk bureau heeft
de nieuwe opzet getest bij een
aantal van uw collega’s en uit
die test is gebleken dat we op de

goede weg zijn. Dat vonden zij althans, hopelijk ziet u het ook zo.
Naast de vormgeving wordt ook
de inhoud aangescherpt. De
redactie gaat er nog meer op letten dat de verschillende typen
huisartsen die we tot onze leden
mogen rekenen, voldoende aan
bod komen. We willen ook nog
meer aansluiten bij de zaken die
de huisarts in zijn dagelijkse
praktijkvoering tegenkomt en
behulpzaam zijn bij het uitwisselen van kennis en ervaringen
tussen collega’s.
Daarnaast gaat De Dokter nog
meer dan voorheen duidelijk
maken wat de LHV voor u als
huisarts betekent, welke resultaten we boeken in de belangenbehartiging en hoe we u bij uw
praktijkvoering kunnen ondersteunen. Tegelijk blijft De Dokter het blad van de LHV, een
vereniging van huisartsen die
de discussie in eigen kring en
de discussie met partners in de
zorg niet uit de weg gaat. Ook
voor die discussie over het mooie
huisartsenvak blijft dus volop
ruimte in de nieuwe opzet. ▪
Ik wens u veel plezier met De
Dokter, nieuwe stijl.

STEVEN VAN EIJCK
Voorzitter LHV
Heeft u opmerkingen over de
vernieuwing van De Dokter, positief
of negatief? Heeft u tips voor de
redactie? Mail de redactie:
dedokter@lhv.nl.

F OTO : J ERO EN P O O R T V L I E T

Ja,

u heeft het goed
gezien: De Dokter,
het ledenblad van
de LHV, is flink op de schop gegaan. De vormgeving is tamelijk
ingrijpend veranderd en de redactionele inhoud wordt aangescherpt, meer direct afgestemd
op uw praktijkvoering. De eerste
aflevering in deze nieuwe stijl
heeft u nu voor zich. Dat is altijd
even wennen.
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Huub van Haasteren [44],
huisarts in Leiderdorp

“D

e stevige taal van D66-Kamerlid Pia
Dijkstra in het Kritisch Gesprek trok
direct mijn aandacht. Ik stem D66, maar op
het punt van de verplichte avondopenstelling van de huisartspraktijk scheiden onze
wegen zich. Ik zie patiënten 's avonds niet
massaal aanschuiven. Mensen die fulltime
werken, voor wie avondopenstelling nodig
zou zijn, vormen sowieso het gezondste
deel van de patiëntenpopulatie.
Het artikel over de enquête onder huisartsen in dienst van gezondheidscentra stemt
tot nadenken: 80 procent wil meer zeggenschap en 73 procent is ontevreden over het
inkomen. Maar tegelijkertijd verwacht ruim
80 procent over twee jaar nog steeds als
HID te werken. De inhoud van ons vak blijkt
altijd weer doorslaggevend!
Lees ook het artikel waarin Mathieu Weggeman, spreker op de Huishoudbeurs 2014,
onbedoeld het gelijk van de HID’s bewijst.
Hij legt kort maar overtuigend uit waaróm
zeggenschap over je werk zo belangrijk
is.” ▪
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06 Binnenkijken

QUICKSCAN VAN...

T EK S T : EL S VA N T H IEL

DE DOKTER 01-2014

B EEL D : N O U T S T EENK A M P

IN DIT NUMMER 5

6 BINNENKIJKEN
T EK S T : CO R I EN L A M B R EG T S E

//

lhv de dokter – februari 2014

B EEL D : H A N S S TA K EL B EEK

Het schilderij ‘Shaking hands’
laat zien dat er vertrouwen
tussen mensen nodig is om
goed te kunnen praten.

De vaste onderzoeksbank is
rechtshandig
opgesteld en
heeft een opstapbankje.

De sculptuur ‘ut menneke’ van
Joep van Lieshout is de mascotte
van de praktijk geworden en
betekent ‘help me’.

I
Spreekbehandelkamer
HUISARTSPRAKTIJK VAN SINT FIET IN MAASTRICHT

n de huisartsenpraktijk van Jeu van
Sint Fiet in Maastricht voert kunst de
boventoon. Ruim tien jaar geleden kreeg
kunstenaar Joep van Lieshout volledig
carte blanche om de huisartspraktijk in te
richten. Natuurlijk met de tips en richtlijnen van de LHV-Bouwadviesgroep in het
achterhoofd. Jeu van Sint Fiet: “Joep heeft
dus rekening gehouden met dokterslijnen
en patiëntenlijnen en de eisen aan droge
en natte gedeelten.”
In 2004 werd Mediville I geopend, met
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Het droge en natte gedeelte zijn
van elkaar gescheiden. In het
spreekgedeelte staat een bureau
met een schrijfblad in de vorm
van een oorschelp (luisterend
oor). Het natte gedeelte is apart
in de hoek van de kamer.

De vloer-, aanrecht- en wandoppervlakken in de onderzoekskamer zijn glad en hard en dus
goed schoon te houden. En de
kleur? “Oranje is een kleur waar
mensen zich prettig bij voelen.”

onder meer de spreek-behandelkamer
van de huisarts zelf. De hoofdkleur is hier
oranje. In 2013 is de praktijk uitgebreid en
is Mediville II geopend, overwegend in
ivoorwit en meer futuristisch-functioneel
ontworpen. De wachtkamer heeft een
licht koepel, die de verbinding tussen het
aardse en het universum symboliseert.
Van Sint Fiet: “Hoofddoel is dat de patiënt
zich op z’n gemak voelt en dat medewerkers het fijn vinden om hier te werken. En
ikzelf natuurlijk ook. Met kunst om me

heen, zorg ik voor mijn eigen werkplezier
en kan ik mijn werk beter doen. Kunst
leidt tot gezondheidswinst.”
Eén van de kunstobjecten in zijn spreekbehandelkamer is een transparante dokterskoffer, gemaakt door Ted Noten. “Daar
zijn mijn eerste doktersinstrumenten
in verpakt.” Voor kinderen is het een
fantastisch object om tijdens het consult
naar te kijken. “Terwijl zij zich aan de koffer vergapen, kan ik rustig met de ouders
praten.” ▪

Bouwadviesgroep
LHV
Wilt u bij meer praktijken binnenkijken?
De bouwadviesgroep van de LHV
organiseert ook in 2014 excursies langs
verschillende praktijken. Advies nodig
over een bouwproject? Bel dan met
(030) 28 23 746.

8 bereikbaarheid
T EK S T : S A N D ER PE T ER S
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B EEL D : ED VA N R I J S W I J K

NieUWe LhV-riChTLiJNeN VOOr
bereikbaarheid hUiSarTSeNPrakTiJk

Er zijn nul
wachtenden
voor u!

u vraagt wij draaien? Dat gaat wat te ver. maar iedere huisarts is
het ermee eens dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van
de praktijk belangrijk zijn. eind 2013 zijn de lHv-richtlijnen voor
bereikbaarheid geactualiseerd. een van de richtlijnen is dat praktijken minimaal zes uur per dag telefonisch bereikbaar zijn. maar
hoe organiseert u dat?

S

inds de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2008 in een grootschalig
landelijk onderzoek nogal wat kritische noten kraakte over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenpraktijk, hebben huisartsen niet
stilgezeten. Op allerlei fronten is er veel
verbeterd – of het nu gaat om de spoedlijn,
de ‘normale’ telefonische bereikbaarheid
of de online communicatie tussen patiënt
en praktijk. Logisch ook, want wie serieus
aanspraak wil maken op de rol van poortwachter in de eerste lijn, moet snel en eenvoudig te benaderen zijn voor patiënten.
In elk geval overdag, tijdens kantooruren.
De Landelijke Huisartsen Vereniging
stelde in 2008 – samen met de LHVLedenraad – duidelijke richtlijnen op voor
de bereikbaarheid en beschikbaarheid
van de huisartsenvoorziening. Belangrijk punt hierin was de ‘snelheid’ van de
spoedlijn; hierover werden twee jaar later
in het kader van de variabilisering ook nog

prestatieafspraken gemaakt. Een ander
belangrijk punt was de wachttijd voor
reguliere, niet-spoedeisende telefoontjes
en de (telefonische) beschikbaarheid van
medisch deskundige personen.
▪▪nieuwe riCHtlijnen
Nu, vijf jaar later, is er steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid –
en dus bereikbaarheid en beschikbaarheid
– binnen de huisartsenzorg. Dat blijkt ook
uit het toenemend aantal afspraken met
verzekeraars over bereikbaarheid en uit de
afspraken die de LHV met het ministerie
van VWS heeft gemaakt in het convenant
2013. Dit heeft zeker ook te maken met de
toegenomen digitale en technologische
mogelijkheden om de bereikbaarheid uit
te breiden en dus te verbeteren.
Er was dus alle reden voor de LHV-werkgroep Bereikbaarheid en Beschikbaarheid
om de richtlijnen uit 2008 te actualiseren.
De nieuwe richtlijnen zijn op 10 december ▶
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goedgekeurd door de Ledenraad van de
LHV.
Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten
opzichte van de richtlijnen uit 2008. De
eerste is de bepaling dat de praktijk minimaal zes uur per dag telefonisch bereikbaar is. De tweede is dat de verplichting
vervalt om de telefoon door te schakelen
als de praktijk niet bereikbaar is. Deze
bepaling bleek in de praktijk onwerkbaar.
De veelbesproken 2-minutenregel die de
NZa in het Toezichtkader noemde, is niet
opgenomen in de nieuwe richtlijnen. De
regel houdt in dat een patiënt met een reguliere hulpvraag nooit langer dan twee
minuten zou hoeven wachten. Volgens
de LHV is deze norm echter niet haalbaar.
Gekwalificeerde gegevens over een haalbare norm voor telefonische bereikbaarheid zijn er nog niet. De LHV wil hier de

‘Je voert in met hoeveel
mensen je telefoontjes
afhandelt en tot welke
tijd je hiermee bezig
wilt zijn’
komende jaren onderzoek naar doen. De
uitkomsten van dit onderzoek zullen dan
als input dienen voor de discussie over een
eventuele nieuwe richtlijn.
▪▪Hulp bij uitvoering
De richtlijnen en doelen worden hier en
daar in het land al in praktijk gebracht.
Neem gezondheidscentrum Strijp in Eindhoven, onderdeel van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Sinds 1 januari werkt het team met een gloednieuw

en voor Nederland relatief onbekend
systeem: TeleQ. “We krijgen tegenwoordig
veel meer telefoontjes van patiënten dan
vroeger”, vertelt assistente Alex van Lankvelt. “Die moesten we echter met steeds
minder medewerkers opvangen. Gevolg:
de wachttijden waren onaccep
tabel. De
oude telefooncentrale had slechts beperkte
capaciteit waardoor steeds meer mensen
niet meer in de wachtrij terecht kwamen,
maar een in-gesprek-toon hoorden.”
Tijd voor maatregelen dus, vonden ze
in Strijp. De oplossing? Een Zweeds
computer
systeem dat ervoor zorgt dat
ook op piekmomenten ieder telefoontje
wordt aangenomen. Mensen worden ‘automatisch’ ingepland voor een terugbelmoment door de assistent. Ook biedt het
systeem mensen die ’s avonds, ’s nachts of
in het weekend bellen met een niet-spoed
eisende vraag, de mogelijkheid om via de
computer een terugbelafspraak voor de
eerstvolgende werkdag te maken.
Van Lankvelt: “Het mooie is dat je het
programma heel eenvoudig zelf kunt
inrichten. Je voert in met hoeveel mensen
je telefoontjes afhandelt en tot welke tijd
je hiermee bezig wilt zijn. Het is dus heel
flexibel. Bij ons is het in principe zo dat we
de mensen op een rustiger moment terugbellen. Dat kan zijn tot 17 uur ‘s middags.”
Van Lankvelt noemt de introductie van
TeleQ bijna een sprookje. “Dan overdrijf
ik niet. Het systeem voorkomt niet alleen lange wachttijden voor de patiënt,
het vermindert ook de druk op hectische
ogenblikken: het kwam voor dat er 70
mensen belden in 5 minuten, dan bleef de
telefoon maar rinkelen. Die tijd ligt gelukkig achter ons.”
Doel is dat TeleQ uiteindelijk over alle
twaalf locaties van de SGE wordt uitgerold.
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De 7 richtlijnen voor bereikbaarheid
De LHV-Ledenraad is in december vorig jaar akkoord
gegaan met de vernieuwde
richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid. De
volgende richtlijnen zijn nu
van toepassing:
▪ Richtlijn 1 bepaalt dat de
voorziening huisartsenzorg minimaal zes uur per
dag telefonisch bereikbaar is voor patiënten (dit
moet ook voor solisten
haalbaar zijn).
▪ Richtlijn 2 stelt dat de patiënt tijdens praktijkuren
altijd door een medisch
deskundig persoon te
woord wordt gestaan,
zodat triage kan plaatsvinden.
▪ Richtlijn 3 betreft de
spoedlijn: bij dringende
hulpvragen krijgt een pa
tiënt binnen 30 seconden
een medisch deskundig

persoon aan de telefoon.
De spoedlijn moet dus
gescheiden zijn van de
praktijklijn en van de
intercollegiale lijn.
▪ Richtlijn 4 bepaalt dat
iedere voorziening huisartsenzorg gelegenheid
geeft tot snelle consultatie.
▪ Richtlijn 5 gaat over de
melding van een spoedgeval: de huisarts spant
zich in om onder normale
omstandigheden binnen
een kwartier aanwezig
te zijn bij de hulpvrager.
Of hij zorgt voor een
adequate overname door
een andere zorgverlener/
instantie.
▪ Richtlijn 6 gaat over
communicatie: de patiënt wordt duidelijk en
voldoende geïnformeerd
over de organisatie van

▪▪Samenwerken
In het noordelijke Dokkum is een totaal
andere oplossing gevonden. Bijzonder
hier is dat de zeven samenwerkende huisartsen in de stad nauw samenwerken met
het plaatselijke ziekenhuis. Zo nauw dat
de huisartsenpraktijk een aantal jaren
geleden letterlijk tegen het ziekenhuis
aan werd gebouwd, vertelt huisarts Theo
Franck.
“Voor de bereikbaarheid heeft dat veel
goeds betekend, want sindsdien versterken we elkaar. Tijdens kantooruren
bemensen onze assistenten de balie en de
telefoon; buiten die uren zitten er assistentes van Dokterswacht Friesland. Overdag
handelen wij ook de hulpvragen af die
normaal bij de SEH zouden komen, en vice
versa voor de ANW-diensten.”
Bijkomend voordeel is dat de huisartsen
nu ook diagnostiek doen die normaal in
de tweede lijn gebeurt. Frank: “Röntgenfoto’s, MRI’s zelfs. Dat is heel boeiend en

de praktijk en over de bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens en buiten
praktijkuren.
▪ Richtlijn 7 betreft de bereikbaarheid voor overleg
met collega-zorgprofessionals: de voorziening
huisartsenzorg regelt de
telefonische en/ of digitale bereikbaarheid voor
overleg met collega’s,
ziekenhuizen en andere
zorgverleners.

Om de uitvoering van de
richtlijnen te vergemakkelijken, is binnnenkort
op de site van de LHV de
geactualiseerde toolkit te
downloaden: kijk op lhv.
artsennet.nl of gebruik de
QR-code.

leerzaam. Maar belangrijker is dat we voor
onze 12.000 patiënten nu in feite 24 uur
per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar
zijn.”
Overdag vangt een team van maximaal
zeven assistenten de telefoontjes op. Bij
grote drukte springen ze allemaal in,
waarbij ze op hun scherm precies kunnen zien hoe lang sommige mensen al
wachten. Als het rustig is, wordt de ploeg
verdeeld in front- en backoffice. En de
spoedlijn? “Die maakt hier zo vreselijk
veel herrie dat die nooit lang rinkelt. Daar
zorgen we echt wel voor!”
▪▪Huis-tuin-en-keukenvragen
Marjolein de Jong is huisarts in Waspik.
Ze bemant een praktijk met twee andere
huisartsen en vier parttime-assistenten.
De Jong was een van de huisartsen die in
2008 meedachten over de richtlijnen en
ook nu zat ze in de werkgroep.
“Wij hebben in 2008 al snel verbeteringen

kunnen invoeren in onze eigen praktijk,
zoals een nieuwe telefooncentrale met een
aparte spoedlijn. Onze praktijk was van
oudsher de hele dag al bereikbaar, dat is
een pluspunt qua bereikbaarheid. En als
een van ons met vakantie is, vangen de
andere twee huisartsen het op. Dat kan,
omdat de patiënten niet bij een specifieke
huisarts zijn ingeschreven. Dat is veel
prettiger dan dat patiënten via een bandje
horen dat ze zich bij een andere, volslagen
onbekende praktijk moeten melden.”
Bijzonder in Waspik is verder dat de drie
huisartsen om beurten op maandag- en
vrijdagochtend een zogeheten korte-consulten-spreekuur draaien.
De Jong: “Onze assistenten vragen altijd
al stevig door bij het inplannen van de
consulten. Maar op die momenten filteren
we de – oneerbiedig gezegd – huis-tuin-

‘Op twee ochtenden
filteren onze assistenten
de huis-tuin-enkeukenvragen van
mensen eruit’
en-keukenvragen van mensen eruit. Juist
op die momenten, vlak voor en na het
weekend, krijgen we veel patiënten die
vragen of de huisarts even snel naar hun
hoest luistert of naar dat wratje kijkt. Voor
die snelle consulten ruimen we 5 in plaats
van 10 minuten in. Door deze consulten bij
één huisarts en op één moment onder te
brengen, scheppen we meer ruimte voor
andere patiënten. Ook dat komt de bereiken beschikbaarheid ten goede.” ▪

12 OPENSTELLING
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B EEL D : I S A B EL N A B U U R S

De samenleving verandert en
de huisartsen moeten daarin
mee. Daarom wil Pia Dijkstra,
D66-kamerlid, dat huisartsenpraktijken meer ’s avonds en
in het weekend open zijn. Ze
heeft de minister gevraagd
daarover (verplichtende)
afspraken te maken met de
huisartsen. maar wie zit daarop
te wachten en wie gaat dat
betalen?

Waarom zou de huisarts ’s avonds en
in het weekend bereikbaar moeten zijn
voor niet-spoedeisende hulp?

“Zeker. Voor andere eerstelijns zorgverle
ners geldt het net zo goed.”

“We kunnen het beter omdraaien: waar
om zou de huisarts zich als enige niet hoe
ven aan te passen aan de veranderingen in
de samenleving? Steeds vaker hebben stel
len allebei een fulltime of bijna fulltime
baan. ’s Avonds of in het weekend kun je
vaak wel bij de fysiotherapeut, tandarts en
apotheek terecht en ook steeds vaker bij de
gemeente. Maar niet bij de huisarts. Voor
jonge gezinnen, mantelzorgers en mensen
die fulltime werken is het belangrijk dat je
niet vrij hoeft te nemen om naar de dokter
te gaan, maar gewoon ’s avonds of in het
weekend een afspraak kunt maken.”

Is het zo onredelijk om vrij te nemen
voor de huisarts? Voor de reparatie van
de wasmachine moet je ook thuis zijn.

U wilt die flexibele openingstijden dus
gelijk voor de hele eerste lijn instellen?

“Ik kan altijd iemand anders vragen om de
deur open te doen voor de reparateur. Mijn
hulp bijvoorbeeld. Maar naar de dokter
gaan, kan ik alleen maar zelf doen.”

Gaat het u om gemak voor de burger?
“Voor huisartsen zelf is het ook plezierig.
Ik krijg veel medestand van jonge huisart
sen die het prettig vinden om flexibeler
werktijden te krijgen, zodat zij werk en
gezin kunnen combineren. Ze kunnen er
bijvoorbeeld voor kiezen om de ene dag
langer spreekuur te houden en op een an
dere dag juist korter. Of ze springen voor
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Pia Dijkstra (1954,
Franeker) studeerde
enige jaren theologie
in Amsterdam.
Twaalf jaar lang
presenteerde ze het
NOS-journaal. Daarna
presenteerde ze tien
jaar programma’s voor
de AVRO. Ook was
ze voorzitter van de
Taskforce DeeltijdPlus.
Sinds 2010 is Dijkstra

Pia Dijkstra, D66-Kamerlid:

‘Huisartspraktijk
moet ’s avonds
en in weekend
open’
elkaar in, zodat ze om de beurt spreekuur
kunnen houden. Hoe ze het regelen moe
ten ze natuurlijk zelf weten, maar het geeft
zeker ook positieve mogelijkheden.”

Het betekent dat de kans kleiner wordt
dat mensen hun eigen huisarts zien.
“Er gaan nu ontzettend veel mensen naar
de Huisartsenpost die daar eigenlijk niet
horen. Daar hoor ik de huisartsen geregeld
over klagen. Patiënten komen met proble
men die ze rustig de volgende dag of na het
weekend met hun eigen huisarts zouden
kunnen bespreken. Kennelijk is er grote
behoefte bij mensen om ’s avonds of in het
weekend een dokter te zien, ook al is die
niet hun eigen huisarts. Als praktijken ’s
avonds of in het weekend open zijn voor
gewone consulten, zouden we dat pro
bleem meteen oplossen. Dan kan de Huis

artsenpost zich puur op de spoedeisende
hulp richten.”

De kosten van een avond- of
weekendopenstelling zijn hoger dan
door de week. Wie gaat dat betalen?
“Het gaat niet om een hele avond, en ook
niet om alle avonden. Ik kan me voorstel
len dat een praktijk op bepaalde dagen tot
20 uur open blijft en op zaterdag een paar
uur open is. Natuurlijk moeten huisartsen
daarvoor worden beloond. Wat mij betreft
komt dit bij de standaardvergoeding, dus
niet bij de vergoedingen voor innovaties.”

Maar waar moet dat geld vandaan
komen? Moeten de premies omhoog?
“Een deel van de kosten zou verschuiven
van de Huisartsenpost naar de huisarts
praktijk. Daarnaast zouden patiënten voor

Kamerlid voor D66.

een bezoek aan de Huisartsenpost een
eigen bijdrage moeten gaan betalen. Daar
pleit D66 al langer voor. Daarmee geef je
mensen een prikkel om niet onnodig naar
de Huisartsenpost te gaan. Die prikkel
is er nu helemaal niet. En van die eigen
bijdragen, qua inkomsten geschat op 70
miljoen euro, zou de flexibeler openstel
ling van huisartsenpraktijken bekostigd
kunnen worden.”

Waarom laat u het niet aan de
huisartsen en zorgverzekeraars over
om dit met elkaar af te stemmen?
“Als je het helemaal vrij laat, gaat het niet
gebeuren. Er zijn striktere afspraken
nodig. Ik zie dat huisartsen die al langer
meelopen helemaal niet zo’n behoefte heb
ben aan dit soort veranderingen en dit dus
ook niet bevorderen bij hun patiënten.”

Er zijn huisartsen die met
flexibeler openingstijden hebben
geëxperimenteerd, maar merkten dat
er nauwelijks patiënten op afkwamen.
“Ik wil dan eerst weten hoe dat komt: zijn
de patiënten er goed over geïnformeerd?
Wisten ze het überhaupt wel? Dat zou on
derzocht moeten worden. Het kan best zijn
dat de behoefte aan ruimere openings
tijden verschilt, bijvoorbeeld tussen stad
en platteland, maar ik ben er niet op voor
hand van overtuigd. Kijk naar het bezoek
aan de Huisartsenposten, overal zijn er
mensen bij die geen spoedzorg nodig heb
ben. Maar als er echt geen behoefte blijkt
te zijn, kun je niet verwachten dat men die
ruimere openstelling handhaaft.”▪
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Ouderenzorg:
dan komt het écht aan
op samenwerken
Bijna een kwart van de patiënten in een normpraktijk is in
2025 ouder dan 65 jaar. Iets minder dan de helft daarvan
zelfs ouder dan 75. Het streven dat mensen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen, brengt voor de huisarts
veel werk met zich mee. Ook vanwege de samenwerking
met andere zorgverleners. Hoe gaat dat in de praktijk
van huisarts Guido Adriaansens in het Gelderse
Beuningen?
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Huisarts Guido Adriaansens
in gesprek met het echtpaar
Lans (89 en 85 jaar oud)
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Ans Claassens,
praktijkondersteuner
somatiek

Nina Doerwald, specialist
ouderengeneeskunde

“H

et is grappig”, lacht Adriaansens, “toen ik hier 25 jaar
ge
leden als huisarts begon,
hadden we home teams. Die
overlegvorm leek veel op het multidisciplinaire overleg (MDO, red.) zoals we dat nu
hebben opgezet.” Twee deelnemers van
dat MDO-overleg zijn Ans Claassens,
praktijkondersteuner (POH) somatiek, en
specialist ouderengeneeskunde (SO) Nina
Doerwald, werkzaam bij de Zorggroep
Maas en Waal. Instemmend knikkend
en elkaar aanvullend vertellen ze over
een samenwerking waar ze overduidelijk
profijt van hebben en plezier in scheppen. “Teamwork is echt leuk. Niet alleen

omdat je betere zorg kunt bieden, maar
ook omdat je wijzer wordt van elkaar”, verwoordt Adriaansens het algemene gevoel.
▪▪Niet verzuipen
De HOED van de huisartsen Adriaansens
en Annet Matser is, samen met een andere
duopraktijk, gevestigd in een gezondheidscentrum aan de rand van Beuningen.
De ‘verstedelijkte plattelandsgemeente’
Beuningen, onder de rook van Nijmegen,
telt ruim 25.000 inwoners. Adriaansens
begon er 25 jaar geleden met een jonge
praktijk, inmiddels is het merendeel van
de 4200 patiënten tussen de 45 en 65 jaar;
163 patiënten zijn ouder dan 75.
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Ouderen per normpraktijk
(2168 patienten)

2010 (325 patiënten / 15%)

2025 (477 patiënten / 22%)

Zorgvraag in 2025

Guido Adriaansens, huisarts

Het aanbod ouderenzorg
bestaat uit drie soorten:
basis, aanvullend en
bijzonder
“Met het stijgen van de gemiddelde leeftijd
kwamen er ook meer ziekten. We merkten
dat we weinig zicht hadden op wat er onder
ouderen leefde en wilden proactiever zijn”,
legt Adriaansens, tevens voorzitter van de
LHV-kring Nijmegen, uit.
Twee jaar geleden vroeg hij advies over
een proactieve en meer gestructureerde
aanpak van de ouderenpopulatie aan

de Eerstelijns Ateliers van de Radboud
Universiteit. Dit zijn netwerken van
professionals die modellen ontwikkelen
voor geïntegreerde eerstelijnszorg voor
complexe patiëntengroepen. “We wilden
vooral dat het efficiënt zou blijven, dat we
niet zouden verzuipen in overlegstructuren. Want mede om die reden zijn de home
teams destijds verdwenen: zinvol, maar te
veel werk en te inefficiënt.”
▪▪Kwetsbaar
De nieuwe aanpak hield in dat eerst de
ouderenpopulatie in kaart werd gebracht.
De POH somatiek verzamelde de gegevens
van alle patiënten van 75 jaar en ouder

b ro n : ni v el

45 procent van de totale zorgvraag
komt van 65-plussers.

uit het HIS, die vervolgens door de huisartsen en wijkverpleegkundige werden
beoordeeld op ‘de kwetsbaarheid van het
systeem’. Adriaansens: “Als van een echtpaar de ene partner slecht is en de andere
sterk, dan heb je een kwetsbare patiënt in
een stuttend systeem. Dan hoef je niet veel
extra zorg te organiseren.” Cruciaal voor
die beoordeling is de informatie van de
wijkverpleegkundige. Adriaansens: “Zij
weet bijvoorbeeld dat de buurvrouw voor
het echtpaar kookt en dat een neef de
financiën in de gaten houdt.”
De praktijk startte ook met het genoemde
multidisciplinair overleg (MDO). Eens
in de maand bespreken de huisartsen, de ▶
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LHV-notitie Aanbod
ouderenzorg: drie ‘smaken’ zorg

D

e LHV-ledenraad heeft eind
2013 ingestemd met de
Notitie aanbod ouderenzorg. De
notitie heeft drie uitgangspunten. Over de eerste twee was
iedereen het snel eens. Het eerste is een bevestiging van de drie
kernwaarden van de huisartsenzorg: generalistisch, persoonlijk
en continu. Het tweede spoort
huisartsen aan zich proactiever
richting de ouderen in hun praktijk op te stellen.
Over het derde uitgangspunt
is veel discussie (geweest): de
regisseursrol voor de huisarts.
Volgens LHV-adviseur en opsteller van de notitie, Ale Gercama,
is die rol ‘ontzettend belangrijk’.
“Ouderen zijn meer afhankelijk
dan andere patiënten omdat zij
vaak niet alleen cure, maar ook
care nodig hebben en er veelal
sprake is van comorbiditeit.”
In de notitie staat dat de huisarts
in principe tot aan een bovengrens (ZZP5) de verantwoordelijkheid voor de zorg aan ouderen
in de thuissituatie op zich neemt.
Na een pittige discussie in de
Ledenraad is dit geen harde
richtlijn geworden, maar een
onderwerp voor overleg met de
specialist ouderengeneeskunde.
Voor ouderen met een ZZP boven
de 5 kan het de voorkeur hebben
dat de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar is.
Het aanbod ouderenzorg is
ingedeeld in drie soorten: basisaanbod, aanvullend aanbod en
bijzonder aanbod:
▪ Het basisaanbod is min of
meer gelijk aan de reguliere
huisartsenzorg en gaat er vanuit dat de oudere patiënt zelf
de regie heeft.
▪ Het aanvullende aanbod heeft
als kenmerk dat de huisarts
ouderen selecteert en surveil-

leert die dermate kwetsbaar
zijn dat er een hoog risico
op decompensatie is. Voor
deze groep biedt de huisarts
complexe zorg (opstellen zorg
behandelplan, hulp organiseren en de voortgang bewaken
door gestructureerd multi
disciplinair overleg).
▪ Het bijzondere aanbod is bedoeld voor ouderen die extra
medische zorg nodig hebben. De huisarts organiseert,
in overleg met de specialist
ouderengeneeskunde, de
complexe zorg en regelt dat de
specialist ouderengeneeskunde in de ANW-uren beschikbaar is voor consultatie en voor
het regelen van een eventuele
spoedopname.
De notitie is bedoeld als ‘start
document’. Het grootste
struikelblok voor de realisatie
ervan ligt volgens Gercama in
wetgeving en financiering. Het
verschil tussen de financiering
van de huisarts (Zorgverzekeringswet) en van de specialist
ouderengeneeskunde (AWBZ)
kan een goede samenwerking
bemoeilijken. Aanpassing van
wet- en regelgeving is nodig om
de financiering anders te kunnen
inrichten. Dat proces is nog in
volle gang. Gercama: “Het is een
terrein met voetangels en klemmen. Als huisartsen kunnen we
afwachten tot alles is geregeld,
maar dan missen we de boot.
Juist door er nu serieus werk van
te maken, kunnen we het proces
mede inhoud en sturing geven.”
(Voor meer informatie of de
tekst van de notitie: zie de
website: www.lhv.artsennet.nl,
Actuele dossiers)

Ans Claassens:

‘Ik zorg ervoor
dat alles soepel
blijft lopen’

POH, de specialist ouderengeneeskunde,
een vertegenwoordiger van de gemeentelijke dienst Welzijn en de wijkverpleegkundige zo’n vier à vijf patiënten. Het
overleg kan worden uitgebreid met een
fysiotherapeut, maatschappelijk werker
en zelfs familie. “We proberen een totaalplaatje van de patiënt te vormen. Dat krijg
je als huisarts alleen moeilijk voor elkaar”,
zegt Adriaansens.
Voor Doerwald, de specialist ouderengeneeskunde, is de informatie uit het MDO
eveneens nuttig. “Je weet bij welke cliënten het moeizaam gaat, je bent erop voorbereid als iemand naar het verpleeghuis
moet. Ik ben in het voortraject betrokken,
weet wat er speelt en kan daar ook de familie al in meenemen.”
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Guido Adriaansens:

‘Samen dragen we
echt bij aan het
levensgeluk en de
gezondheid van
ouderen’

‘Huisartsen kijken in de
lengte, over een tijdas
van soms tientallen
jaren. Een specialist
ouderengeneeskunde
kijkt op één moment heel
breed naar de patiënt’
▪▪Breder repertoire
Huisarts en specialist ouderengeneeskunde vullen elkaar aan, vindt Adriaansens. “Juist in dat integrale denken
over ouderen en ouderenproblematiek
heeft Nina een bredere kijk en een breder
repertoire dan ik.” Doerwald bevestigt dat:

“Mijn meerwaarde is die integrale manier
van kijken naar cliënt en omgeving. Ik kan
aangeven: hier zou je de fysiotherapeut,
psycholoog of ergotherapeut bij kunnen
betrekken. Op die manier kan iemand
langer en veiliger zelfstandig blijven
wonen, thuis of in het verpleeghuis, want
dat is waar ik als specialist ouderengeneeskunde dagelijks mee bezig ben.”
Adriaansens vindt het ook fijn als
Doerwald meedenkt over bijvoorbeeld
medicatie. “Je kent en vertrouwt elkaar,
de lijntjes zijn kort dus je mailt of belt ook
makkelijker.”
De rol van regisseur – in de LHV-notitie
belegd bij de huisarts (zie kader LVH-notitie
Aanbod ouderenzorg – ligt wat Adriaansens
betreft bij de huisartsenpraktijk als geheel

Nina Doerwald:

‘Doordat ik in het
voortraject betrokken
ben, weet ik wat er
speelt en kan ik daar de
familie al in meenemen’

en vooral bij de praktijkondersteuner, in
samenwerking met de wijkverpleegkundige. “En dan bedoel ik: de zorg organiseren en de continuïteit ervan in de gaten
houden. Huisartsen zijn niet de beste organisators. Daar is de praktijkondersteuner
beter in. Maar wij zorgen natuurlijk wel
voor de inhoudelijke invulling en houden
supervisie.”
POH Claassens is degene die de voortgang
van de zorg voor (onder meer) de ouderen
monitort, de wijkverpleegkundige inseint
als dat nodig is en de afspraken voor de
MDO’s plant. “Die rol heb ik omdat ik de
mensen met een chronische aandoening
het vaakste zie. Ik zorg ervoor dat alles
soepel blijft lopen.”
De Beuningers hebben geen obstakels ▶
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‘Je doet het hartstikke goed joh’
Het multidisciplinair overleg
(MDO) is bedoeld voor mensen
als meneer en mevrouw Lans uit
Beuningen. Hij is 89 en relatief
gezond. Zij is 85, broos en dementerend.
Twee keer per week heeft het
echtpaar thuishulp, daarnaast
houden toegewijde buren een
oogje in het zeil. Met die ondersteuning kunnen ze zelfstandig
blijven wonen. “Wij gaan ons huis
alleen uit als we eruit worden
gedrágen.”
Meneer Lans levert het grootste

deel van de zorg. Als Adriaansens
hem vraagt hoe het moet als
het minder met hem zou gaan,
valt hij even stil. Dan begint hij
geluidloos te huilen. “Ik weet het
niet. Ik draai de boel nog steeds
alleen, al is dat moeilijk...”
Sussend klopt zijn vrouw hem op
de hand: “Je doet het hartstikke
goed joh.”
“Dat is nou precies wat ik heb beloofd: dat we proberen er met z’n
allen voor te zorgen dat jullie zo
lang mogelijk samen thuis kunnen blijven”, troost Adriaansens.

‘Van een
multidisciplinaire
aanpak als deze zijn
de resultaten lastig
te meten’

Kaderhuisarts zet zich in voor
ouderengeneeskunde
Kaderhuisartsen ouderen
geneeskunde zijn specifiek
toegerust om de kwaliteit van
de zorg voor ouderen naar
een hoger niveau te tillen. Ze
hebben zich georganiseerd in
een landelijk netwerk: Laego.
Dit jaar wordt de honderste
kaderhuisarts ouderen
geneeskunde geaccrediteerd.
Volgens kaderhuisarts en
Laego-bestuurslid Willem Vos,
huisarts op Texel, is ouderen
geneeskunde complex
doordat er vaak problemen op
diverse vlakken spelen: somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief. “Ingewikkeld, maar
het leuke is juist dat het niet
over één orgaan of één proces
gaat, maar over de hele mens
in een bepaalde levensfase.”
Laego is net als de LHV
voorstander van de regisseursrol voor de huisarts in de
ouderenzorg. Vos: “Voor geen
van de partijen is dat een van-

ondervonden in financiering of wet- en
regelgeving. De specialist ouderengeneeskunde declareert consulten aan de huisarts en deelname aan het MDO bij haar
werkgever. Adriaansens’ praktijk krijgt
voor de extra inspanning ten behoeve
van de oudere patiënten tijdelijk een vergoeding van zorgverzekeraars VGZ en CZ.
“Globaal komen we daar wel mee uit, denk
ik. We zijn niet van die tijdschrijvers.”
▪▪Behandelplannen
Voor de toekomst voorziet Adriaansens
een ‘uitdaging’ in het invullen van de
drie vormen van ouderenzorg, zoals in
de LHV-notitie beschreven. “Hoe we dat
precies gaan doen als er straks patiënten
met een ZZP5 of hoger komen, weet ik nog

zelfsprekendheid. Iedere arts
had zijn koninkrijk, nu moet
iedereen gaan samenwerken.
Maar hoe precies, is voor een
groot deel nog niet ingevuld.”
De kaderhuisarts ouderengeneeskunde helpt dit te
verbeteren door te adviseren,
kennis over te dragen, te onderzoeken en hulpmiddelen te
ontwikkelen (zoals elektronische ondersteuning van het
MDO).
Vos neemt zelf deel aan een
overleg tussen huisartsen
en specialisten ouderengeneeskunde in Den Helder.
“Het leuke is dat specialisten
ouderengeneeskunde anders
tegen problemen aankijken
dan huisartsen. Wij kijken in
de lengte, over een tijdas van
soms tientallen jaren naar
onze patiënt. Een specialist
ouderengeneeskunde kijkt op
één moment heel breed naar
de patiënt.”

niet.” De basiszorg en aanvullende zorg
zijn in de praktijk in ieder geval aardig op
orde, vindt hij. “Alleen de zorgbehandelplannen zijn een pijnpuntje. Die moeten
we nog beter vormgeven.” Temeer omdat
in de module ouderenzorg die door de
Zorggroep OCE wordt ontwikkeld ook om
dergelijke plannen zal worden gevraagd.
Adriaansens vindt dat ‘een goeie zaak’,
maar benadrukt dat ze niet te veel administratieve rompslomp mogen geven.
“Dan is het op de lange termijn niet
motiverend en niet haalbaar. Van een
multidisciplinaire aanpak als deze zijn de
resultaten lastig te meten. Je moet er geen
kolossale effecten van verwachten. Maar je
kunt echt bijdragen aan het levensgeluk en
de gezondheid van ouderen.” ▪
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Wat de gemeente
van de huisarts wil
weten
Gemeenten worden vanaf volgend jaar naast de Wmo ook verantwoordelijk voor
de jeugdzorg en een deel van de AWBZ-zorg. Dit bekekent dat ze vaker bij de
huisarts gaan aankloppen om informatie over een patiënt. Hoe gaat u daar als
huisarts mee om? Vijf vragen over informatie die u mag delen.

1

Waarom vraagt een gemeente
om medische informatie?

Gemeenten zijn al sinds 2007 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze bieden
hulp en ondersteuning aan burgers,
zodat die mee kunnen doen in de
samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om
huishoudeiljke hulp, een scootmobiel
of traplift. De gemeente beslist over de
aanvraag en beoordeelt de noodzaak
ervan. Om zo’n besluit te onderbouwen,
kan de gemeente medische informatie
opvragen bij een (huis)arts.
Volgend jaar worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en een
deel van de huidige AWBZ-zorg. Daardoor zal het aantal informatieverzoeken
aan huisartsen toenemen.

2

Is zo'n verzoek niet in strijd met
het medisch beroepsgeheim?

In de Richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens van de KNMG, het ‘groene
boekje’, staat dat zowel gemeenten als
het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
gegevens bij de behandelend arts mogen

opvragen voor een indicatie. Ze moeten
daarvoor wel toestemming hebben van
de betreffende burger. De indicatiesteller moet bij de arts aangeven met
welk doel hij de gegevens opvraagt en
over welke informatie hij al beschikt.
Bovendien moeten de vragen gericht en
specifiek zijn.

3

Wat moet de huisarts doen als
hij zo’n verzoek krijgt?

4

Waar liggen de grenzen van het
delen van informatie?

Verifieer of de patiënt toestemming
heeft verleend om informatie te delen.
Het is raadzaam om in het dossier van de
patiënt aan te tekenen dat deze daarvoor
toestemming heeft gegeven. Neem kennis van het doel van het verzoek. Beperk u
tot het beantwoorden van gerichte vragen
en verstrek slechts relevante medische
informatie van feitelijke aard.

Geef geen (medisch) oordeel en beantwoord vragen van dien aard ook niet.
Verstrek geen kopie van het volledige
medisch dossier. Als een patiënt hier

toch om vraagt, informeer hem dan over
de risico’s die dit met zich meebrengt en
ontraadt het hem.

5

Zijn de verstrekte gegevens bij
gemeenten in veilige handen?

Er zijn signalen dat gemeenten niet
voldoende zorgvuldig omgaan met
medische gegevens. Het is bijvoorbeeld
onduidelijk waar de gegevens worden
opgeslagen en wie er toegang toe heeft.
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onlangs op het
risico gewezen dat gemeenteambtenaren
inzage krijgen in persoonlijke gegevens.
Lastig is ook dat de indicatiesteller (lees:
de gemeenteambtenaar) niet dezelfde
geheim houdingsplicht heeft als een arts.
Wel is hij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, die bepaalt
dat medische informatie alleen met
toestemming van de betrokkene met
andere diensten mag worden gedeeld. De
KNMG werkt, samen met onder andere
LHV, VNG en CBP, aan actualisering van
het ‘groene boekje’ en neemt deze problematiek hierin mee. ▪
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MIJN
WERK
& IK
Wie ben je als mens? Welke
invloed heeft dat op je vak
als huisarts? Waar raken
persoonlijkheid en vak elkaar?
Levert dat conflicten op?
Ontstaan daardoor nieuwe
inzichten? Huisartsen vertellen
hun persoonlijke verhaal.
In deze eerste aflevering
Christine (45), huisarts in een
middelgrote gemeente in het
oosten van het land.

“

Mijn jongste zoon was 7 toen
hij voor een ingreep onder
narcose moest. Het was maar
een kleine operatie, maar toch vond ik het
heel emotioneel. Je moet je kind overgeven, en dat is best heftig.
De anesthesist zag mij worstelen. Hij keek
me aan en zei: ‘We zullen goed voor hem
zorgen’. Dat kleine zinnetje was precies
wat ik nodig had. Het is zo prettig als iemand je aanvoelt. Het feit dat jouw emotie
bestaansrecht krijgt, kan veel ruimte
scheppen.
Iets dergelijks heb ik ook ervaren na mijn
eerste bevalling. Er was niks mis, ik was
blij met mijn kind, maar toch had ik het
moeilijk. De wijkverpleegkundige voelde
dat perfect aan. ‘Ook al gaat het goed, dan
kan het toch best lastig zijn…’ Met die opmerking nam ze mijn zorgen serieus, en
plaatste die tegelijkertijd in perspectief.
Haar erkenning gaf een enorme opluchting. Ook al zijn dingen niet pathologisch,
je kunt er wel degelijk erg mee zitten.
Empathie blijft een term uit een boekje, tot
je het zelf ervaart. Door mijn ervaringen
aan ‘de andere kant van de streep’ ben ik
me bewuster geworden van het belang van
de belevingskant. Als dokter maak ik daar
nu bewust gebruik van. Ik zoek naar aanknopingspunten om woorden te geven aan
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Christine (45, huisarts):

‘Ik hoef van mezelf
niet meer alles op
te lossen’
de emoties van een patiënt. Als ik uit het
diepst van mijn hart zeg ‘dat snap ik best’,
of ‘dat is heel herkenbaar’, zie ik meestal
dezelfde opluchting als ik destijds zelf heb
ervaren.
Toen ik twaalf jaar geleden begon, was ik
een serieuze, gedreven huisarts die vond
dat ze alle antwoorden moest hebben. Ik
had het idee: mensen komen niet voor
niks. Ze hebben klachten, dus er moet iets
zijn! En als ik dat niet kon vinden, voelde
ik me onzeker, omdat ik dacht dat ik iets
over het hoofd zag. Dat gaf stress, want het
voelde als falen.
Het heeft veel tijd gekost voordat ik besefte
dat mensen klachten kunnen hebben zonder dat er iets ernstigs aan de hand hoeft
te zijn. Ik hoef van mezelf ook niet meer
alles op te lossen. Ik heb geleerd om meer
als Christine in de spreekkamer te zitten,
en soms gewoon te durven zeggen ‘ik weet
het ook niet…’
Dat ervaar ik als een verrijking. Het begrip ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ uit
de opleiding heeft nu handen en voeten
gekregen: ik geef informatie en deel mijn
overwegingen, zodat mijn patiënten zelf
hun verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat voelt een stuk lichter.
Soms botsen mijn privéopvattingen met

mijn rol als professional. Dan wordt het
moeilijk. Voor mij is dat het geval bij
orgaandonatie en reanimatie. De dood is
wat mij betreft iets dat je moet respecteren. Iets waarin je zou moeten berusten.
Medische mogelijkheden scheppen hoge
verwachtingen. Te hoog, vind ik.
Bij reanimeren heb ik allerlei twijfels. Zo
heb ik ooit op straat een poging tot reanimatie gedaan terwijl dat niet goed voelde.
Ik had geen spullen bij me, het was een
vieze boel en ik zag er weinig heil in. Maar
ik ben gezwicht voor de druk van de omstanders. Ook heb ik als lid van het reanimatieteam een keer een dame van 93 met
een geamputeerd been moeten reanimeren, terwijl ik dacht ‘moet dit nu echt nog?’
In beide gevallen mislukte de reanimatie.
Die ervaringen hebben me aan het denken
gezet. Reanimatie is altijd acuut. Op het
moment zelf heb je geen tijd voor reflectie. Daarom is het des te belangrijker om
vooraf in alle rust na te denken over jouw
standpunt en te zoeken naar een modus

'Als ik vind dat een
situatie kansloos is,
zal ik de patiënt niet
meer reanimeren'

die bij jou past, als mens en professional.
Ik durf nu meer te gaan staan voor mijn
eigen mening en als ik vind dat een situatie kansloos is, doe ik het niet meer.
Mijn eigen emoties deel ik alleen in uitzonderlijke situaties. Zo liet ik ooit in een
gesprek met een familielid van een stervende die in slaap was gebracht, vallen dat
ik het ook een moeilijk proces had gevonden. De reactie was verrast: ‘O ja...?’ Dat is
voor mij al genoeg: dat je even merkt dat je
toch ook als mens wordt gezien.
Op een ander moment werd ik bij een zeer
onrustige patiënt geroepen die een hypo
had, moeilijk ademde en vervolgens bewusteloos raakte. Ik ervoer dat als een buitengewoon bedreigende situatie. Toen de
patiënt weer bijkwam, heb ik zijn aanbod
voor een kopje koffie aangenomen, iets
wat ik normaal nooit doe. Dat bood mij de
kans om mijn emoties een plek te geven en
voor de patiënt de tijd in te vullen die hij
kwijt was. Dat was voor ons beiden prettig.
Iets van jezelf laten zien kan functioneel
zijn, maar ik ben er wel terughoudend
mee. Er moet geen nivellering optreden. Enige magie
in ons vak blijft wenselijk. ▪

”

Om redenen van privacy is niet de echte
naam van de huisarts gebruikt.
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Huisartsen in dienst van gezondheidscentra uiten kritiek

HID’s willen meer
zeggenschap
Huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum (HID’s) willen
meer zeggenschap over de bedrijfsvoering. Volgens hen heeft
de kwaliteit van de zorg in die centra te lijden onder het gebrek
aan inspraak en de moeite om nieuwe collega’s te vinden, zo
bleek eind vorig jaar uit een LHV-enquête. De hoop is gevestigd
op de net begonnen cao-onderhandelingen.

‘H

et oorspronkelijke idee van
een gezondheidscentrum is
dat een aantal professionals
samen een raad van bestuur
inhuurt om namens hen de onderhandelingen met de zorgverzekeraar te voeren.
Maar in de praktijk lijkt het soms andersom: de professionals voelen zich de productieslaven van het bestuur, ingehuurd
om de afspraken waar te maken die aan de
onderhandeltafel zijn gemaakt.’
Mireille van Bree, huisarts in dienst van
een gezondheidscentrum (HID) in Almere, verwoordt waar zij en veel collega’s tegenaan lopen in een gezondheidscentrum.
Vier op de vijf huisartsen die in zo’n centrum werken, willen meer te zeggen hebben over de bedrijfsvoering, zo blijkt uit
een enquête die de LHV vorig najaar heeft
gehouden (zie kader Uitslag LHV-enquête).
De wrevel varieert van dagelijkse problemen – hoe snel wordt een kapotte telefooncentrale vervangen? – tot afspraken
die worden gemaakt met verzekeraars,
bijvoorbeeld over het opzetten van een
ouderenspreekuur of het voorschrijven

van bepaalde medicijnen. De enquête werd
gehouden met het oog op cao-onderhandelingen die in januari zijn begonnen. De
onderhandelingen moeten leiden tot een
nieuwe cao die met terugwerkende kracht
per 1 april 2013 ingaat. Ook de bijbehorende Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) wordt
vernieuwd.
▪▪Onvrede
De LHV zit zelf niet aan de onder
han
delingstafel, licht bestuurder Paulus Lips
toe, maar vond het wel belangrijk de
cao-partijen te voorzien van actuele informatie over hoe de HID’s over hun werk
denken . ‘Wij hadden al een tijdje signalen
dat er onvrede was onder HID’s, ook uit
een eerdere enquête. Daarom hebben we
de problematiek breder in beeld gebracht.
Deze huisartsen horen tenslotte ook tot
onze achterban. Voor ons is het belangrijk
dat er een goede cao komt waarmee alle
partijen tevreden zijn.’
Lips maakt zich zorgen over de ontev re
den
heid op de werkvloer, vooral omdat

blijkt dat de kwaliteit van zorg te lijden
heeft onder de problemen. Het verloop
onder medewerkers en de moeite om vacatures (structureel) in te vullen, hebben ook
invloed op de patiënttevredenheid.
‘Patiënten zijn bij ons vertrokken omdat
ze binnen een paar jaar meerdere keren
wisselden van huisarts’, vertelt Carine den
Boer, werkzaam in gezondheidscentrum
Kersenboogerd in Hoorn. ‘Als je wat mankeert, heb je continuïteit van zorg nodig.
Door de vele wisselingen in het centrum
zie je soms dat patiënten geen vertrouwen
meer hebben in de huisartsenzorg.’
▪▪Korte lijnen
Uit de enquête blijkt dat een kleine 30 procent van de HID’s niet tevreden is over hun
huidige baan. Gebrek aan zeggenschap, te
hoge werkdruk en matige salariëring worden als belangrijkste oorzaken genoemd.
Die zeggenschap geldt vooral de bedrijfsvoering; over inspraak in zorginhoudelijke zaken en dagindeling zijn de HID’s in
meerderheid wél tevreden.
Met die zeggenschap over de bedrijfs- ▶
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voering blijkt het in de praktijk heel
verschillend gesteld. In een klein gezondheidscentrum als dat in Hoorn (vier
huisartsenpraktijken) zijn de lijnen naar
de directeur kort en transparant, vertelt
Den Boer. Bij Zorggroep Almere, waar de
praktijk van Van Bree onder valt, ligt dat
heel wat lastiger. Een tweehoofdige raad
van bestuur leidt een organisatie met 2500
werknemers, onder wie 120 huisartsen.
‘Bij ons is bijvoorbeeld zonder veel ruggespraak besloten dat we van twee nacht
artsen overgingen naar één’, vertelt Van
Bree.
De invloed van zorgverzekeraars raakt
soms direct aan zorginhoudelijke zaken,
weet Van Bree uit ervaring. ‘Onze raad
van bestuur heeft met de verzekeraar
afgesproken dat 90 procent van de patiënten met diabetes het medicijn metformine
krijgt voorgeschreven. Halen we dat percentage niet, dan krijgen we simpelweg
minder geld. Gevolg is dat je als arts in de
verleiding komt om, als iemand terugkomt van de specialist zónder een metformine-recept, dat toch nog maar even voor
te schrijven. Al was het maar één tabletje.
Vanuit je professionele verantwoordelijkheid doe je het niet, maar je voelt je toch
onder druk gezet.’
▪▪Dictaten
Cees Pel kan meepraten over de druk die
verzekeraars uitoefenen. Hij is bestuurder
van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en voor een deel van
zijn tijd werkzaam als HID. Hij herkent de

problematiek onder HID’s – ‘ook uit onze
eigen organisatie’ – maar pleit voor een genuanceerde blik. ‘De invloed die directies
op de zorgverzekeraars hebben, is maar
beperkt. Er zijn onderwerpen, zoals de
invulling van de diabetesketen, waarover
je niet echt kunt onderhandelen. Dat zijn
simpelweg dictaten van de verzekeraar.’
Iets anders is, zegt Pel, dat besturen en directies van gezondheidscentra natuurlijk
wel moeten zorgen voor open communicatie met hun achterban en de inbreng van
huisartsen ook serieus moeten nemen. ‘De
huisarts is de spil van de zorg. Uiteraard
wil die daar zelf ook iets over te zeggen
hebben. Het is volkomen terecht dat de
HID’s meer zeggenschap willen.’
Bij de SAG is hun inbreng onder meer geregeld via een maandelijkse vergadering met
de locatieverantwoordelijke huisartsen
en het bestuur. Pel: ‘Verzekeraars zetten
je soms onder druk, maar als wij voor
bepaalde maatregelen de handen intern
niet op elkaar krijgen, dan doen we het
niet. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar een
ouderenspreekuur opzetten als de huisartsen daar niets in zien. In andere gevallen
zeggen we: het levert extra financiering
en service op, laten we het maar doen. Bijvoorbeeld ruimere openingstijden. Want
de andere kant van de medaille is: een
gezondheidscentrum heeft nu eenmaal
optimale financiering nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen.’
▪▪Beter salaris
De zeggenschap van huisartsen is lastig

Uitslag enquête
De LHV-enquête onder huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is ingevuld door
145 HID’s. Enkele uitkomsten zijn:
▪ 72% is tevreden over de huidige baan, 28% niet;
▪ 80% wil meer zeggenschap
over de bedrijfsvoering;
▪ 73% is niet tevreden over het
huidige inkomen;

▪ 90% denkt dat het salaris voor
anderen een belemmering is
om als HID te gaan werken;
▪ 70% meldt dat zijn centrum de
afgelopen jaren moeite had
nieuwe collega’s te vinden;
▪ In 45% van de centra zijn regelmatig wisselingen; 86 procent
van de HID’s denkt dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit

van zorg; 97% merkt onvrede
onder patiënten over de wisselingen;
▪ Ruim 80% verwacht over twee
jaar nog steeds werkzaam te
zijn als HID.
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via de cao te regelen. Toch is het signaal
dat de HID’s via de enquête afgeven, juist
in deze periode belangrijk, zegt LHVbestuurder Lips. ‘Het gezelschap dat voor
de cao aan tafel zit, is hetzelfde gezelschap
dat ook moet bespreken hoe huisartsen
in gezondheidscentra hun zeggenschap
terugkrijgen. Daarover zouden ze werkafspraken kunnen maken. Het belang is
groot, want het werk van HID is op dit
moment niet populair en dat is zorgelijk.
Willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit
van zorg ook in gezondheidscentra op peil
blijft, dan moeten er afspraken komen die
ertoe leiden dat vacatures weer makkelijker worden ingevuld.’
Voor dat laatste is ook een beter salaris
nodig, vinden de HID’s. Ruim 80 procent
gaf in de enquête aan dat het inkomen te
laag is. Van Bree: ‘Van alle dokters in Nederland zijn wij de slechtst verdienende.
Dat is best zuur. Wij begrijpen dat de
werkgevers niet een pot met geld klaar
hebben staan en we weten ook dat ons
werk niet zonder meer te vergelijken is
met de lange dagen en de grotere verantwoordelijkheid van een vrij gevestigde
huisarts, maar de verhouding met bijvoorbeeld hidha’s of waarnemers is wel erg
scheef. Zij maken evenveel uren, hebben
minder verantwoordelijkheid, maar verdienen meer.’
Dat verklaart, zegt haar collega Den Boer,
waarom in Hoorn de vacatures zo moeilijk
worden ingevuld. ‘Op de opleiding wordt
het zelfs afgeraden om in een gezondheidscentrum te gaan werken, omdat het

'Van alle dokters in Nederland
zijn wij de slechtst verdienende;
dat is best zuur'

zo slecht verdient. De meeste sollicitanten
die wij krijgen, zien dit werk als een opstapje voor hun verdere loopbaan.’
▪▪Beloning
Pel hoort deze opmerking als directeur
vaker. ‘Het verschil met een zelfstandig
huisarts mag er zijn, maar het is nu soms
inderdaad te groot. Huisartsen in dienstverband moeten wel het gevoel hebben dat
ze redelijk worden beloond. Aan de andere
kant: de tarieven in de gezondheidszorg
maken een betere salariëring voor HID’s
lastig. Hopelijk vinden vraag en aanbod
elkaar aan de cao-onderhandelingstafel.’
Een van de mogelijkheden is volgens
hem dat er nieuwe beloningscategorieën
komen voor extra taken, zoals het opzetten
van een medisch-inhoudelijk programma
of het uitvoeren van managementtaken.
Ondanks het ongenoegen geeft 80 procent
van de HID’s in de enquête aan dat ze zich-

zelf over twee jaar nog wel bij een gezondheidscentrum zien werken. ‘Ik geloof nog
altijd in het concept. Bovendien heb ik de
afgelopen zeventien jaar iets opgebouwd
met mijn patiënten wat ik niet zomaar wil
achterlaten’, zegt Den Boer.
Van Bree voegt toe: ‘Je wordt in deze baan
gefaciliteerd om jezelf te ontwikkelen.
Overleg en bijscholing kunnen in werktijd. Zolang ik hier nog kan leren, wil ik
niet weg uit het gezondheidscentrum.
Bovendien hebben wij veel sores, zoals de
salarisadministratie, juist uitbesteed. En
niet onbelangrijk: de onderlinge samenwerking is heel fijn; wij hebben een goed
lopend en heel gezellig team.’ ▪

Meer informatie over de HIDenquête en de precieze resultaten,
zie www.lhv.artsennet.nl: Actueel,
Nieuwsarchief, 29 november 2013
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DE STELLING:

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE MOET
IN DIENST KOMEN
VAN DE HUISARTS

‘Huisarts en wijkverpleegkundige
moeten een sterk koppel vormen,
dat is het belangrijkst’

sita Faber,

praktijkhouder en kaderhuisarts
ouderengeneeskunde in Apeldoorn

Samenwerking in de eerste lijn is essentieel, bijvoorbeeld tussen huisarts en
wijkverpleegkundige. Maar hoe zorg je
ervoor dat die twee elkaar gemakkelijk
kunnen vinden en goed kunnen samenwerken? Moet de wijkverpleegkundige in
dienst komen van de huisarts? Drie huisartsen, drie meningen.
De LHV-Handreiking Samenwerking huisarts en
wijkverpleegkundigen bevat tips voor deze vorm
van samenwerking. Zie op www.lhv.artsennet,
onder Producten of gebruik de QR-code.

“Als kaderhuisarts ouderengeneeskunde vind ik het een
optie die aantrekkelijke kanten
heeft: de wijkverpleegkundige
in dienst van de huisarts. Wij
werken toe naar praktijkondersteuners die protocollaire zorg combineren met
outreachend werken. Een
van onze praktijkondersteuners werkt deels al zo. Als
er straks wat meer financiele ruimte komt, kan een
praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige een mooi
schakelpunt zijn. Vooral in de
ouderenzorg, omdat die bij
uitstek multidisciplinair is.
Maar of het nodig en haalbaar
is dat de wijkverpleegkundige
daarvoor in dienst komt?
Ik vind het belangrijker dat
huisarts en wijkverpleegkun-

dige een sterk koppel vormen,
in welke organisatorische
setting dan ook. Als de lijnen
maar kort zijn en er niet te veel
thuiszorgorganisaties zijn die
elkaar verdringen. Dat was de
laatste jaren de grootste barrière voor samenwerking.
Wij werken nauw samen met
Buurtzorg. Ik weet wie ik moet
bellen en het komt altijd goed.
Buurtzorg heeft buurtteams
met een vaste, leidinggevende
wijkverpleegkundige als
aanspreekpunt. Als dat op rolletjes loopt, hoeft een wijkverpleegkundige wat mij betreft
niet in dienst te komen van
de huisarts. Goed afspreken
wie signaleert, wie het overleg
initieert en wie de situatie
overziet – dát is wezenlijk voor
goede zorg.” ▪
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Janneke Donders,

huisarts in een duo-praktijk in Budel
“Nee, nee! Ik zou zéker geen
wijkverpleegkundige in dienst
willen nemen, want ik ben
helemaal tevreden met hoe
het nu gaat. Ik werk in Budel,
een groot dorp met twee
thuiszorgorganisaties. Dat is
heel prettig, want dat betekent dat patiënten kunnen
kiezen. Wijkverpleegkundigen
moeten alles kunnen, daarnaast hebben we dames – het
zijn bij ons allemaal dames
– die gespecialiseerd zijn,
bijvoorbeeld in oncologie en
wondverzorging. Dat biedt mij
veel mogelijkheden. In grote

steden is het vast anders, maar
ik ken hier alle wijkverpleegkundigen persoonlijk en ze
zijn allemaal gemakkelijk te
benaderen.
Ik heb ook een financieel
argument om het vooral niet
te doen. De overheid kan nu
misschien denken dat het een
handige oplossing is, maar je
weet nooit hoe de vlag er over
een tijdje bij hangt. En dan
heb je wel een dure mevrouw
of meneer in dienst. Voor
mij mag het blijven zoals het
is!” ▪

‘Een wijkverpleegkundige die vanuit
haar eigen discipline en invalshoek
kan werken, biedt meerwaarde’

‘Je weet nooit hoe de vlag er over een
tijdje bij hangt; dan heb je wel een
dure mevrouw in dienst’
Mariska Albracht-van der Linden,
vaste waarnemer in een praktijk in Hoevelaken
“In dienst van de huisarts… dat
klinkt naar een gezagsverhouding tussen huisarts en wijkverpleegkundige. Ik vind het
veel essentiëler dat beiden tot
een goede, laagdrempelige en
gelijkwaardige samenwerking
komen. Dat ze weten wat ze
aan elkaar hebben en complementair zijn. Daar hoeft echt
geen dienstverband aan te pas
te komen. Een wijkverpleegkundige die onafhankelijk is
en vanuit haar eigen discipline,
invalshoek en competenties
kan werken, biedt juist meerwaarde.
Ik zie ook een praktisch
bezwaar: een wijkverpleeg-

kundige die in dienst komt,
betekent extra werk en extra
verantwoordelijkheid voor de
huisarts. Want er komt weer
iemand bij. Zelf ben ik geen
praktijkhouder, maar ik kan
me voorstellen dat het zo
gaat.
De praktijk waar ik werk, heeft
gekozen voor intensieve
contacten met een van de
thuiszorgorganisaties in de
regio. Die organisatie zit in
hetzelfde gebouw als wij. De
samenwerking is nog pril;
afwachten dus hoe het zich
ontwikkelt. Maar we hebben
er alle vertrouwen in.” ▪
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Amsterdams initiatief zet in op optimale zorg

Dappere Dokters
keren zich tegen
overdiagnostiek
Dokters worden doorgaans aardig, bekwaam, enthousiast en
communicatief vaardig genoemd. Het predicaat ‘dapper’ komt
niet zo vaak voor. Behalve in Amsterdam. Sinds twee jaar timmert de Huisartsenkring Amsterdam daar aan de weg met ‘Dappere Dokters’. De inzet: optimale in plaats van maximale zorg.

D

‘Het huidige systeem
in de gezondheidszorg
werkt overdiagnostiek en
overbehandeling
in de hand’

appere Dokters is een initiatief
van professionals in de zorg
die een eenvoudig ideaal delen:
goede zorg leveren. Dat is
zorg waarbij niet de ziekte of het systeem
centraal staat, maar de patiënt. Dat vraagt
om een kritische blik op het eigen functioneren als dokter. Niet meer op routine
opereren, maar jezelf constant de vraag
stellen waarom je iets op een bepaalde
manier doet.
Het initiatief is ontstaan uit onvrede met
de bestaande praktijk van overdiagnostiek en overbehandeling. De meest voorkomende reactie daarop is: regelgeving
en bezuiniging. Maar daarmee los je de
problemen niet op, zegt Bart Meijman,
voorzitter van huisartsenkring Amsterdam en een van de initiatiefnemers. “De
oplossing voor problemen wordt al jaren
in de verkeerde hoek gezocht. Met dokters
die worden opgejaagd door een focus op
kwantiteit en financiële prikkels, wordt
de zorg absoluut niet beter. Wij vinden dat
je niet vanuit de regels moet kijken, maar
vanuit medische argumenten. Als je echt
gaat voor de zorg die het meest gunstig is
voor de patiënt, creëer je veel ruimte om
dingen te verbeteren.”

▪▪Moed
Vanuit dat inzicht hebben verscheidene
professionals uit verschillende hoeken
in de gezondheidszorg samen de Dappere Dokters in het leven geroepen. Naast
Meijman zijn ook Ab Klink (sinds kort lid
van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ), Henriette van der
Horst (hoogleraar huisartsgeneeskunde
VUmc) en Marcel Levi (ceo AMC) bij het
initiatief betrokken.
Hun doel: zinnige en zuinige zorg creëren door uit te gaan van de patiënt en
door beter samen te werken met andere
disciplines. Dat klinkt op zichzelf weinig
bijzonder. Zijn dat geen dingen die al jaren
hoog op de zorgagenda staan?
“Dat klopt”, zegt Meijman. “Het gaat
ook helemaal niet om bijzondere zaken.
Het bijzondere is dat mensen bereid zijn
kritisch naar zichzelf en hun eigen rol te
kijken om die optimale zorg te realiseren.
Ze wijzen niet naar anderen, maar vragen
zichzelf af wat zij anders kunnen doen.”
Dat kan heel confronterend zijn. Overbehandeling komt namelijk niet uit de lucht
vallen. “Het systeem is zo ingericht dat het
vaak makkelijker is om een kruisje te zetten op een labformulier, dan om de patiënt ▶
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Cardioloog Ad
Bakx: ‘Zolang
iedereen alleen
aan zijn eigen toko
denkt, komt het
niet goed’
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Ab Klink, raad van bestuur Coöperatie VGZ: ‘De Dappere Dokters

Huisarts en LHV-kringvoorzitter Bart Meijman: ‘Als je echt gaat

dagen door hun werkwijze het bekostigingsstelsel uit’

voor de zorg die het meest gunstig is voor de patiënt, creëer je veel
ruimte om dingen te verbeteren’

‘De volgende stap
is het afschaffen
van de scheidslijnen
in de financiering
van eerste- en
tweedelijns zorg’

uit te leggen waarom je dat onderzoek niet
wilt doen. Dappere Dokters durven de discussie daarover aan te gaan. Met zichzelf
en anderen, zoals collegae of patiënten.
“Je kunt alleen optimale zorg krijgen als
je in gesprek gaat met de patiënt en hem
medeverantwoordelijk maakt voor wat er
gaat gebeuren, zonder dat je als arts je verantwoordelijkheid ontloopt.”
▪▪Enthousiasme
Tot zover de theorie, maar hoe staat het
met de praktijk? Na twee grote conferenties zijn de eerste resultaten inmiddels
geboekt. Zo neemt de VU het gedachtegoed
van Dappere Dokters op in het curriculum
van de opleidingen voor huisartsen en
specialisten. Verder wordt met specialisten bekeken hoe het automatisme van
het herhaalconsult bij de specialist kan

worden doorbroken. Meijman: “De nieuwe
regel moet worden: alleen als er een goede
reden voor is. Voor de rest kan de huisarts
het prima af.”
Ook loopt er een project om overdiagnostiek rondom prostaatkanker tegen te gaan.
“Een PSA-bepaling is makkelijk aangevraagd, terwijl dat lang niet altijd nodig
is en vaak ook niet wenselijk. Toch kun je
als huisarts alleen zeggen 'ik zou het niet
doen als ik u was’, als je daarin gesteund
wordt door de uroloog. Je moet daarin
samen dapper zijn, anders werkt het niet.”
Dus hebben huisartsen kritisch naar hun
eigen aanvragen gekeken en zich afgevraagd in welke gevallen de PSA beter niet
had kunnen worden aangevraagd. Die data
bleken een perfect kwaliteitsinstrument
tegen overdiagnostiek.
“Als je professionals bij elkaar zet in een
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veilige omgeving en ze laat praten over
hun cijfers zonder daar direct een waarde
oordeel aan te hangen, stimuleert dat
om beter werk te leveren", stelt Meijman.
“Elke professional wil het beter doen, los
van financiële prikkels. Zorgverzekeraars
moeten dus zorgen dat dat soort informatie voor ons beschikbaar komt.”
▪▪Betrokkenheid
Voor initiatiefnemer en oud-minister
(VWS) Ab Klink, was betrokkenheid bij de
patiënt de belangrijkste reden om mee te
doen aan Dappere Dokters. Het systeem in
de gezondheidszorg werkt volgens Klink
overdiagnostiek en overbehandeling in de
hand, doordat het gericht is op beloning
van handelingen en niet op de kwaliteit
van de besluitvorming. “Dat is slecht voor
de patiënt en kost onnodig veel geld”.
“We moeten bezuinigen en dat doet altijd
ergens pijn. Het eerste wat sneuvelt als er
bezuinigd moet worden, zijn vaak precies
de dingen die mensen gezond houden en
die kosten kunnen uitsparen. Dappere
Dokters willen de bezuinigingen combineren met dingen die geen pijn doen en
mensen juist helpen. ‘Saving lives and
costs’ noemde Obama dat. En dat werkt.
Neem de aanpak rondom PSA-screening
bij mogelijke prostaatkanker. Die is in
Amsterdam als gevolg van onze werkwijze
conservatiever geworden, terwijl de betrokkenheid van de patiënten is gestegen.”
Een ander voorbeeld zijn de initiatieven
die in het AMC zijn ontwikkeld rondom
geriatrie, gynaecologie en darmkanker.
Klink: “Dat heeft geleid tot meer gezamenlijke besluitvorming van artsen over
de behandeling en een grotere rol voor de
patiënt.”
Dergelijke initiatieven zijn wat Klink betreft niet meer dan de eerste stap op weg
naar structurele verandering. “De Dappere Dokter zijn minder gericht op omzet
en meer op kwaliteit. Door het meer op
die manier te doen, dagen zij het bekostigingsstelsel uit. Aan diagnose en behande-

De Dappere Dokters hebben als aanmoediging een
jaarlijkse prijs ingesteld.
Cardioloog Ad Bakx uit het
BovenIJ ziekenhuis werd
uitgeroepen tot ‘Dappere
Dokter 2013’.
Bakx kreeg de prijs omdat
hij samen met drie Amsterdamse huisartsen het
lef had om de dossiers van
patiënten met hart- en
vaatziekten onder de loep
te nemen en te kijken
welke patiënten in het ziekenhuis thuishoren en voor
wie controle bij de huisarts
voldoende zou zijn. Hoe
dapper is dat eigenlijk?
Ad Bakx: “Het klinkt misschien niet erg dapper,
maar het kan vergaande
consequenties hebben
voor de zorg in Nederland.
Toen wij de dossiers gingen
doorspitten, bleek dat
25 tot 30 procent van de
patiënten die nu bij de specialist lopen, prima af zou
zijn bij de huisarts. In veel

gevallen is helemaal geen
specialistische zorg nodig
en kan de huisarts zelfs
betere ondersteuning leveren, omdat die de thuissituatie kent. Als dit navolging
vindt, zou het zomaar
kunnen dat we binnenkort
minder cardiologen nodig
hebben in Nederland.”
Bewijst hij daarmee de
specialisten een dienst?
“Je zou kunnen zeggen dat
ik een dief van mijn eigen
portemonnee ben, maar we
houden door de vergrijzing echt genoeg te doen.
Op korte termijn snijd ik
misschien in eigen vlees,
maar op langere termijn
denk ik hiermee zinniger
en zuiniger zorg te kunnen
leveren.”
Maar dat kan alleen als
de verschillende partijen
hun verantwoordelijkheid
nemen. “Huisartsen zullen
moeten investeren in die
zorg. Dat betekent tijd
steken in bij- en nascholing

ling kleven ook nadelen. Die moet je uitwisselen met de patiënt om hem in staat
te stellen een ‘geïnformeerde afweging’ te
maken. Doe je dat niet, dan is het gevolg:
meer diagnose en behandeling. En dat is
slecht voor de patiënt en de kosten. Het
inzicht dat je dus niet alleen voor behandeling, maar ook voor de besluitvorming en
de tijd die dat kost moet betalen, breekt
meer en meer door. Daar kunnen ‘dappere’
aanbieders en verzekeraars nu echt meters
gaan maken.”
Hoewel het een Amsterdams initiatief
is, staat het gedachtegoed van Dappere
Dokters open voor iedereen. Meijman: “Ik
hoop dat mensen in het hele land hierdoor
worden gegrepen en zichzelf de vraag
gaan stellen: hoe doe ik het en kan het ook
anders? We willen uiteindelijk bereiken
dat ‘dapper’ normaal wordt.” ▪

voor praktijkondersteuners en de praktijk erop
inrichten. Het betekent
ook dat de kunstmatige
scheiding tussen huisartsen en specialisten moet
worden opgeheven."
"We moeten loskomen
van het domein-denken.
Zolang iedereen alleen aan
zijn eigen toko denkt, komt
het niet goed. We moeten
allemaal dezelfde taal
spreken. Patiënten moeten
erop kunnen vertrouwen
dat de huisarts dezelfde
zorg levert als de specialist en dat ze, als het echt
nodig is, worden doorverwezen.”
Maar voor echte doorbraken is het volgens
Bakx nodig dat ook de
zorgverzekeraars dapper
gedrag laten zien door de
scheidslijnen in de financiering van de eerste en
tweede lijn afschaffen. “Dat
moet de volgende stap
worden.”

Meer weten over de
Dappere Dokters?
Neem contact op met
Annemieke van Dijk
van de huisartsenkring Amsterdam:
a.vandijk@huisartsenkringamsterdam.nl.
Of kijk op de website
van de LHV: www.lhv.
artsennet.nl, onder
Amsterdam, Optimale-zorg-Dapperedokters, of gebruik de
QR-code.
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In de vorige aﬂevering van de rubriek
Scherp gesteld (De Dokter nr 29,
december 2013) zijn helaas twee
foto’s verwisseld. Daarom nogmaals,
wie is wie:
Rim Posthumus, huisarts in Goes en
voorzitter zorggroep de Bevelanden;
Michel Broekman, apotheekhoudend
huisarts in het Brabantse Alphen.

rim posthumus

michel Broekman

IN HET KORT
ledenForum op haweB

Modernisering Ziektewet
eist goed verzuimbeleid
Werkgevers hebben sinds 1 januari dit jaar
te maken met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), beter bekend als Modernisering Ziektewet.
De wet is bedoeld om het ziekteverzuim
onder werknemers met een tijdelijk contract terug te dringen. Deze werknemers
blijken namelijk veel vaker aanspraak te
maken op een WIA-uitkering dan werknemers met een vast contract.
Als werkgever gaat u het financiële risico
dragen van werknemers die ziek uit dienst
gaan. Dat geldt dan zowel voor vaste als
tijdelijke werknemers. Daarnaast gaat
u het risico dragen van werknemers die
zich binnen een termijn van 28 dagen na
uitdiensttreding alsnog ziek melden. Dit
heet ‘nawerking’. U bent dus vanaf 1 janu-

ari 2014 ook verantwoordelijk voor werknemers met een tijdelijk dienstverband
die ziek uit dienst gaan of kort na aﬂoop
van het dienstverband ziek worden.
Om u te informeren over wat de modernisering van de Ziektewet betekent en welke
stappen u kunt nemen om de (financiele) gevolgen te beperken, heeft de LHV dit
voor u op een rij gezet.
Meer weten? Bekijk het dossier Modernisering Ziektewet op www.lhv.artsennet.nl
of laat u informeren door uw arbodienst of
verzekeringsadviseur.

HAweb, het online netwerk voor
huisartsen, heeft sinds kort een
ledenforum. U kunt het Ledenforum
gebruiken om een vraag te stellen
aan collega-huisartsen of u kunt
er een discussie starten over een
actueel onderwerp. Daarnaast is er
gelegenheid om te reageren op berichten vanuit LHV en NHG, zoals de
weblogs van de LHV-bestuursleden.
Kortom, laat uw stem horen op het
HAweb ledenforum: www.haweb.nl/
ledenforum

BoekJe marieTTe
hamaker
Mariette Hamaker, gepensioneerd
huisarts te Amsterdam en jarenlang
columniste voor De Dokter, heeft
een aantal columns en verhalen
gebundeld in een boekje. De titel is:
‘Een eindje meelopen; veertig verhalen van een huisarts. De kosten zijn:
€ 15 (incl. verzendkosten). Het boekje
is per e-mail bij Mariette Hamaker te
bestellen: mj.hamaker@zonnet.nl
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Bezoekers op de huisartsbeurs 2013
kijken bij een stand

huisarTsBeurs ����:
‘samen BeTer worden’
De LHV houdt op zaterdag 22 maart de
negende Huisartsbeurs in de Jaarbeurs
Utrecht. Een dag vol informatie, inspiratie
en passie voor het vak. Op één dag maakt
u via lezingen, workshops en informatiestands kennis met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de huisartsenzorg.
Lees er alles over op www.huisartsbeurs.nl.
De Huisartsbeurs is een unieke, eendaagse
beurs waar kennis, kunde, ervaring, producten en diensten op het gebied van de huis-

artsenzorg in Nederland worden gedeeld.
De Huisartsbeurs is nameljk congres en
vakbeurs in één.
Deze keer staat het thema ‘samen beter worden’ centraal. In deze tijd moeten huisartsen,
patiënten en andere zorgaanbieders meer en
vaker samen optrekken om goede kwaliteit
te blijven bieden en die waar mogelijk te verhogen. Patiënten en zorgaanbieders moeten
ook meer kostenbewust keuzes maken.
Dat vraagt om een andere kijk op vraag en
aanbod en op de manier waarop we met zorg

omgaan. op de Huisartsbeurs komen diverse
sprekers langs die met een vernieuwende
blik naar de zorg kijken.

Komt u ook?
Deelname aan de Huisartsbeurs is gratis,
maar het is wel belangrijk dat u zich inschrijft,
via http://www.huisartsbeurs.nl/registratie.
U kunt dan ook aangeven welke lezing, workshop of skills u wilt bijwonen. Zorg dat u op
tijd bent, want per sessie wordt een beperkt
aantal deelnemers toegelaten.
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Consult bij...

TarieVen huisarTsenzorg
���� deFiniTieF VasTgesTeld

D

e Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
heeft de tarieven huisartsenzorg
voor 2014 definitief vastgesteld. De
tarieven stijgen in 2014 met gemiddeld
3,5 procent. Het (basis)inschrijftarief
bedraagt per kwartaal € 14,61 (in 2013:
€ 14,15). Het tarief voor een enkel consult komt uit op € 9,01 (2013: € 8,67).

Jamal Abdulraheam,
huisarts in Arnhem

Waarom bent u lid van de LHV?
“Als huisarts ben ik altijd bezig met mijn en
de dagelijkse praktijkvoering. Aan de landelijke en politieke zaken die invloed op mij
hebben, kom ik amper toe. De LHV kan mij
daarin goed vertegenwoordigen.”
Wat doet de LHV goed?
“De lijnen zijn kort. We kunnen onze mening
via de hagro’s en de huisartsenkringen overbrengen aan de LHV. Ook individueel kun je
met je eigen vraagstukken bij de LHV terecht,
van juridische problemen tot verbouwingsplannen.”

'Veranderingen binnen
ggz zijn grootste
uitdaging voor 2014'
Wat kan de LHV beter doen?
“Geen idee! Ik ben helemaal tevreden. Vooral
in de startfase heb ik veel aan de LHV gehad.
De website is prima en overzichtelijk. Desgewenst kan ik de LHV bellen of mailen voor
advies.”
Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de
huisarts dit jaar?
“De veranderingen binnen de GGZ. Ik ben solist en heb recentelijk een praktijk overgenomen. Mijn uitdaging ligt in het organiseren en
realiseren van goede GGZ in mijn praktijk.”

Over de nieuwe tarieven was onduidelijkheid ontstaan nadat de NZa in
opdracht van de minister van VWS
de eerder gepubliceerde tarieven 2014
naar beneden bijstelde. Aanleiding
waren de afspraken uit het convenant
2012-2013 rondom doelmatig voorschrijven, waaraan de minister onverkort vasthoudt.

huisartsen. In de onderhandelingen
tussen LHV en het ministerie van
VWS is echter sprake van geven en
nemen. De LHV heeft in het nieuwe
convenant een aantal belangrijke
zaken binnengehaald. Zo ging de dreigende korting van 226 miljoen euro
definitief van de baan, is het norminkomen herijkt naar de huidige tijd
en werd de normpraktijk verlaagd
naar 2168 patiënten. Mede hierdoor
is een tariefstijging voor 2014 van 3,5
procent uit de bus gekomen.
De volledige tabel met tarieven staat op
de LHV-website, zie Actueel, Nieuwsarchief, 14 januari of gebruik de QR-code:

De LHV begrijpt dat de afspraken over
het nog doelmatiger voorschrijven
van medicijnen vragen oproepen bij

Ontmoet starters of stoppers
op de Huisartsbeurs
Op de Huisartsbeurs op 22 maart
2014 kunnen starters en stoppers
elkaar op het Startersplein tijdens
een Meet&Greet ontmoeten. Gaat u
stoppen met uw praktijk? Dan kunt u
(eventueel anoniem) uw praktijk presenteren aan geïnteresseerde starters.
Laagdrempelig, met minimale (tijds)
inspanning en eﬀectief. Zo werkt het:
▪ U meldt zich bij de organisatie op
het Startersplein.
▪ Op het Startersplein staat een grote
landkaart.Daarop wordt een vlaggetje met nummer geprikt op de
locatie van uw praktijk. Dit unieke
nummer staat voor uw praktijk.
▪ Op het vlaggetje kan een tijd worden
aangegeven waarop u aanwezig bent
bij de landkaart op het Startersplein.
▪ Starters die interesse hebben in uw
praktijk, kunnen u dan op dit tijd-

stip op het Startersplein ontmoeten.
▪ Als dit niet lukt, zorgt de organisatie
ervoor dat u met elkaar in contact
komt via e-mail of telefoon.
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‘nza Te korT door de
BoChT BiJ ConClusies oVer
zorgFraude’
D
e conclusies van de NZa in haar Tussenrapportage Zorgfraude zijn volgens de LHV te kort door de bocht. In ieder
geval voor wat de huisartsenzorg betreft.
De tussenrapportage verscheen in december vorig jaar.
“Wanneer declaratiefraude onomstotelijk
vaststaat, dan moet deze keihard worden
aangepakt. Waar het hier echter mis gaat,
is dat men foutief declareren gelijk stelt
aan fraude. Van fraude is sprake wanneer
er moedwillig fout wordt gedeclareerd om
er zelf beter van te worden. Terwijl declareren ook gewoon mensenwerk is”, stelt
LHV-voorzitter Steven van Eijck.
Wat de LHV verbaast, is dat de NZa declaraties die volgens haar eigen regels mogelijk
zijn, onterecht als fraude bestempelt. Het
gaat daarbij om het declareren van de combinatie M&I en consult en het declareren
van meerdere consulten op één dag.
De LHV heeft de NZa in de aanloop naar
de publicatie van deze tussenrapportage
tevergeefs haar expertise aangeboden om
misvattingen en fouten als deze te voorkomen.

De LHV zal de NZa in de aanloop naar de
definitieve rapportage in juli 2014 opnieuw aanbieden een bijdrage te leveren
aan een kloppende eindrapportage.
De LHV besteedt ieder jaar veel aandacht
aan het correct declareren door huisartsen, onder meer in de vorm van cursussen
en een uitgebreide declaratiewijzer. Doordat de bekostiging van de huisartsenzorg
complex is, blijkt declareren ook complex.
juist door hier veel aandacht aan te besteden, wil de LHV bevorderen dat de declaraties volgens de regels worden uitgevoerd.
Voor de volledige reactie en de tussenrapportage van de NZa zelf: kijk op www.lhv.
artsennet.nl, onder Actueel, Nieuwsarchief,
20 december of gebruik de QR-code.

D

de lhV academie biedt huisartsen praktische, geaccrediteerde
nascholing:
06 | 02 | 2014
Starterscafé Haaglanden
06 | 02 | 2014
Functioneringsgesprekken
06 | 02 | 2014
Werken tussen wet en praktijk
10 | 02 | 2014
Praktijkstart (VOL)
11 | 02 | 2014
Uw praktijk financieel bekeken
(VOL)
12 | 02 | 2014
Starterscafé Bunnik
13 | 02 | 2014
Praktijkmanagement voor aios
19 | 02 | 2014
Waarnemersdag Breda

Variabilisering 2014:
verder met dossiervoering
e variabiliseringsafspraken voor 2014
zijn net als in 2013 en 2012 gericht op
een nog adequatere dossiervoering in de
huisartsenpraktijk (ADEPD). Dat hebben
de LHV en Zorgverzekeraars Nederland
(ZN) onlangs afgesproken.
Het komend jaar worden huisartsen op
twee punten getoetst: het onderbrengen
van consulten onder een episode met een
betekenisvolle diagnose en het toekennen
van een attentiewaarde (probleemstatus)
aan de relevante episode.
Aangezien de afspraak pas laat tot stand

Agenda LHV
Academie

is gekomen, schuift de meetperiode 2014
op. De LHV verwacht dat de eindmeting in
juni zal plaatsvinden over de meetperiode
1 maart tot en met 31 mei 2014.
De afspraken tussen LHV en ZN zijn tot
stand gekomen op basis van advies van
het Nivel over de geschiktheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de gekozen
indicatoren. De LHV komt in samenwerking met het Nivel zo spoedig mogelijk
met praktische informatie over wat er
van huisartsen wordt verwacht en hoe er
wordt gemeten.

27 | 02 | 2014
Starterscafé Rotterdam
05 | 03 | 2014
Starterscafé Nijmegen
06 | 03 | 2014
Rationeel-emotieve gesprekstechnieken
12 | 03 | 2014
Starterscafé Arnhem
13 | 03 | 2014
Tijdwinst door SmartTyping

ga voor de volledige lijst:
http://tinyurl.com/q7hz48s
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Turkse artsen
willen Nederlandse
huisartsenzorg
De Turkse artsenorganisatie AHEF heeft in december vorig
jaar tijdens betogingen in verschillende steden in Turkijke
haar bewondering uitgesproken voor het Nederlandse
zorgsysteem met de huisarts als poortwachter. De Turkse
artsenorganisatie heeft minister Edith Schippers (VWS) gevraagd Turkije te helpen met de introductie van huisartsenzorg naar Nederlands voorbeeld. Het verzoek van de Turkse
artsenorganisatie werd door de LHV aan de minister overgebracht, bij monde van LHV-voorzitter Steven van Eijck
en bestuurslid Bram Stegeman. De LHV en NHG hebben al
afspraken gemaakt met AHEF over onderlinge contacten.

LHV-delegatie peilt stemming
rond LSP in de regio

E

en LHV-afvaardiging heeft in december samen met het nieuwe bestuurslid Carin Littooij een LSP-regiotour
gemaakt, om te kijken hoe de vlag er bij
hangt in de verschillende regio’s. De tour
ging tot nu toe langs drie regio’s: ZuidoostBrabant, Rotterdam Rijnmond en Ede.
Daarbij waren ook medewerkers van de
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) aanwezig.
In elke regio is gesproken met huisartsen
die zijn betrokken bij het opzetten van
het LSP in hun regio. Uit de bevindingen
blijkt dat huisartsen het vooral belangrijk
vinden dát er een systeem voor uitwisseling is. Als het LSP draait, levert dat inzicht
op in waarneem
gegevens en medicatie
gegevens. Dit wordt door vrijwel iedereen
waardevol geacht.
Het proces van opt-in blijkt ingewikkelder
dan vooraf werd gedacht. Ook is er weinig
gelegenheid voor huisartsen om patiënten
tijdens het spreekuur goed te informeren.
Daarom is het nuttig om te focussen op

opt-in door specifieke patiëntengroepen,
zoals chronisch zieken en mensen met
multimorbiditeit.
Uit de bevindingen blijkt ook dat er meer
duidelijkheid en betere afspraken moeten
komen over de aansprakelijkheid. Op dit
moment staat er in de gebruiksovereenkomst die huisartsen met VZVZ sluiten dat
bij niet-functioneren van het systeem de
huisarts aansprakelijk is voor eventuele
problemen. De LHV vindt dit niet acceptabel en heeft hierover juridisch advies in
gewonnen. De LHV zal bij VZVZ aankaarten dat de aansprakelijkheid bij de VZVZ
moet komen te liggen.
Naast de aansprakelijkheid bij niet-functioneren, is er ook de aansprakelijkheid
rond het gebruik. Bijvoorbeeld: klopt de
informatie die iemand opvraagt wel? Ook
over dat soort zaken moet meer duidelijkheid komen.
Verder blijken de UZI-passen een struikel
blok vanwege levertijd, software en beveiliging. De kosten die zijn verbonden aan
deelname aan het LSP vormen ook een

drempel: de tegemoetkoming voor aansluiting en opt-in is niet altijd toereikend;
er blijken soms bijkomende kosten te zijn.
▪▪Toekomst
De LHV hoopt dat het LSP straks ook op
andere plekken wordt gebruikt. Uitgangspunt van de LHV is dat er behoefte is aan
een goed uitwisselingssysteem. Als het
LSP hiervoor geschikt is, dan heeft dat de
voorkeur. Bij blijvende problemen worden
andere mogelijkheden voor informatieuitwisseling onderzocht.
De LHV blijft focussen op de aangewezen
voortrekkersregio’s. Pas als het uitwisselingssysteem daar goed draait, is het
wenselijk om andere regio’s te stimuleren
deel te nemen. Zij kunnen dan profiteren
van de ervaringen in de pilotregio’s. Problemen met UZI-passen en vergoedingen
moeten volgens de LHV worden opgelost.
Dit zijn onnodige drempels in deelname
aan het LSP. De LHV zal de verantwoordelijke partijen hierop aanspreken.
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Tijdwinst door SmartTyping
Als huisarts zit u veel achter de
computer. Wanneer u blind en
met tien vingers kunt typen,
levert dit enorme tijdwinst
op. De LHV Academie biedt
daarom SmartTyping aan, een
leermethode die al door honderden medisch specialisten
met succes is gevolgd.
Met SmartTyping leert u
spelenderwijs blind en met
tien vingers typen. Tijdens de
training maakt u gebruik van
breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en
afbeeldingen. Dit zorgt voor
een enorme leerversnelling.
De training begint met een
klassikale training van 4,5 uur,
daarna oefent u drie weken
lang 15 tot 30 minuten per dag.
In die tijd wordt u dagelijks per
e-mail begeleid, ook worden
uw vorderingen gemeten en
geëvalueerd.
Kosten: € 250 voor LHV-leden,
€ 450 voor niet-leden. Data en
locaties: 13 maart of 27 maart,
15.00-20.30 uur, Utrecht

Meer grip op leidinggeven

Leer beter onderhandelen

Als praktijkhouder geeft u
leiding aan medewerkers. U
bent degene die problemen
moet oplossen, functioneringsgesprekken moet houden
en moet onderhandelen. In
de workshop ‘Grip op leidinggeven’ leert u daar beter mee
omgaan.
De workshop (van 14 tot 20
uur) wordt afgestemd op de
behoeften van de deelnemers. U krijgt inhoudelijke en
procesmatige tips en adviezen
hoe u met personele vraagstukken om kunt gaan. De
casussen worden zowel vanuit
P&O-perspectief als vanuit
communicatie- en organisatieperspectief bekeken. Trainers
zijn Margreet Schuurmans
(senior HRM-adviseur) en
Petra van der Horst (coach/
organisatieadviseur).
Kosten: € 225 voor LHV-leden,
€ 375 voor niet-leden.
Data en locaties:
▪ 13 maart, Bergen op Zoom
▪ 3 juni, Eindhoven
▪ 11 september, Spier
▪ 28 oktober, Akersloot

Onderhandelen doet u elke
dag, zowel met andere organisaties als met collega’s en
patiënten. Maar bereikt u wat u
wilt? De workshop ‘Essentieel
onderhandelen’ biedt u handvatten om slimmer te worden
in het behalen van uw doelen.
U leert elke onderhandeling
om te buigen naar een interactie die kansen creëert op basis
van een win-win situatie. U
bereikt betere resultaten voor
alle partijen, in combinatie met
behoud van de goede relatie.
Trainer is Benno Diederiks van
Dicta.
Kosten: € 275 voor LHV-leden,
€ 450 voor niet-leden.
Data en locatie: 20 mei, 14-21
uur, Domus Medica, Utrecht
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wie VerdienT de award
prakTiJksTarT ����/ ����?
W

Heeft uzelf recentelijk een onalledaagse
praktijkstart meegemaakt of kent u iemand in een unieke situatie die u wilt
voordragen?
Stuur uw inzending met motivatie voor
maandag 3 maart naar lhv@lhv.nl onder
vermelding van Award Praktijkstart. Denk
in uw toelichting bijvoorbeeld aan:
▪ een bijzondere samenwerking met col-

lega’s, zorgverzekeraar en/ of gemeente;
▪ een ludieke/ bijzondere locatie;
▪ het verlaten van de vertrouwde omgeving om de praktijk te starten;
▪ bijzondere ict-oplossingen;
▪ de vernieuwing van de praktijk;
▪ versterking van het teamgevoel;
▪ alles wat u verder kwijt wilt over het
unieke karakter van de praktijkstart.

huisarts zelf, de mate van vernieuwing,
de onderliggende visie, het gelopen risico,
de complexiteit van de praktijk(start) en
de samenwerking met collega’s en andere
zorgdisciplines.

▪▪JURY
Het jurypanel bestaat uit Jettie Bont (vorige Award-winnaar en voormalig LHVbestuurder), Paulus Lips (LHV-bestuurder)
en Judith Labohm (bestuurder LHV-Wadi).
Zij beoordelen de inzendingen op basis
van criteria rond de achtergrond van de

f oto : SH U t t er S to CK

ie verdient de Award Praktijkstart
2013/ 2014? De prijs wordt tijdens
de Huisartsbeurs van de LHV op 22 maart
op het LHV-Plein uitgereikt aan de huisarts met de meest bijzondere praktijkstart
van 2013/2014. U kunt uzelf of iemand anders nomineren.

accountants en belastingadviseurs

Specialist voor huisartsen
(A)Hoedpraktijken, medische centra en gezondheidscentra, solo- en
duopraktijken, praktijk aan huis.
Compleet van A t/m Z
Al het tekenwerk, bestekken, vergunningen, bestemmingsplanprocedures,
aanbesteding, contractvorming, toezicht en budgetbewaking.
Deskundig
Logistiek, akoestiek, ergonomie, normen, verlichting, afwerkingen, medische
apparatuur, interieur, looplijnen, maten en kosten, bedrijfsinstallaties.
Architectuur
Helder, ruimtelijk, functioneel, tijdloos en bij u passend.

dé onafhankelijke adviseur voor de huisarts.

Projecten
Nieuw- en verbouw, uitbreidingen, inrichting casco, interieur, renovatie,
restauratie, (kleur)advies, onderhoudsplan, inrichting, stoffering.
Werkzaam in heel NL.

ook bij praktijkoverdracht.

Bouwmanagement, budgetbewaking
Kostenbewust ontwerp, betrouwbare ramingen, binnen budgetafspraken.
Geheel onafhankelijk. Planning, oplevering, toezicht en controle, nazorg.

Wij organiseren samen met de LHV (én de Startende Huisarts)
regelmatig cursussen. Een kleine greep hieruit:
- Waarnemen of loondienst,
- Praktijkstart,
- Financiële en fiscale aspecten voor waarnemers
(of praktijkhouders),
- Uw praktijk financieel bekeken,
- Zin en onzin van het financiële jaarverslag, …

Interieur
Balie, wachtkamers, behandelkamers, onderzoeksruimte, back- office,
maatwerk, los en vaste inrichting.
Advies en begeleiding huisvestingsvraagstukken
In (voor) overleg met een woningstichting, gemeente of projectontwikkelaar?
Wij helpen u de goede beslissingen te nemen.

bel voor meer informatie met:
Henk Perdok, 0317-41 91 35, of mail h.perdok@seres.nl.
of kijk op www. seres.nl

Bouwplannen, interieurwensen, ideeën, vragen?
Al meer dan 30 jaar gespecialiseerd. Meer dan 150 praktijken gingen u voor !

dokter-vd schoot 130419.indd 1

Vraagt u naar Gijs-Jan van der Schoot
T: 073-5493841 F: 073-5480141
info@vanderschootarchitecten.nl
www.vanderschootarchitecten.nl
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‘Pas op voor managers’
“M

anagers maken professionals het leven zuur.
Het is mijn missie om de samenleving daarvoor te waarschuwen. Managers wantrouwen professionals. Ze laten hen onzinnige data verzamelen
en aan allerlei regels voldoen. Ze maken megalomane plannen.
Veel vaker dan in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk komen managers in Nederland niet uit het vak
zelf. Ze hebben een MBA-titel of een economiestudie gedaan. De maatregelen die ze bedenken,
zijn bureaucratisch van aard en gaan nooit over de
inhoud van het vak.
Deze hypothese wordt telkens opnieuw door onderzoek bevestigd. Resultaten van professionals blijken
door toedoen van managers ernstig af te nemen.
Iedereen kent die situaties wel waar prestaties
eerder ‘ondanks’, dan ‘dankzij’ de manager werden
behaald.
Het merendeel van de professionals, 80 procent,
functioneert goed; 20 procent kan of wil het niet,
of niet meer. Zo’n 80 procent van het ingrijpen van
managers is erop gericht om die 20 procent aan te
pakken. Slechts 20 procent van hun zorg en aandacht
gaat naar die 80 procent die prima functioneert. De
omgekeerde wereld.
De goeden lijden onder de slechten. Want wij
Nederlanders differentiëren niet. We zijn kampioen
‘gelijke monniken, gelijke kappen’; one size fits all. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgen zijn Nederlanders weinig gevoelig voor hiërarchie, voor status.
Daarom durven managers geen verschil te maken.
Gevolg hiervan is dat professionals weggaan, een
baas zoeken door wie ze wel worden gewaardeerd.
En anders krijgen ze een burn-out, of ze proberen de
manager te foppen, door de systemen te omzeilen en
zo hun eigen ruimte te creëren. Dat kan ook makkelijk, want die manager is toch geen vakman.
Huisartsen werken doorgaans in kleine organisaties
en hebben minder last van managers. Maar doordat
ze steeds meer gaan samenwerken in bijvoorbeeld
gezondheidscentra ligt dat gevaar wél op de loer.
Huisartsen moeten niet de baas over zich laten spelen. Ze moeten ertegen waken dat ze hun professionele autonomie kwijtraken.”

AUTONOMIE BEWAKEN

Huisartsen moeten
niet de baas over zich
laten spelen

Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman
Hoogleraar Organisatiekunde aan de TU Eindhoven en zelfstandig
bestuursadviseur, is een van de sprekers op de Huisartsbeurs 2014, op
22 maart in Utrecht. Titel: Samen beter worden. Op de Huisartsbeurs
komen diverse inspirerende sprekers. In De Dokter geven ze een voorproefje van hun verhaal. Aflevering 4: de huisarts en de manager..
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Mariette Hamaker,
gepensioneerd huisarts

Gelijkwaardig en respectvol

I

n de periode waarin ik afscheid nam van
mijn praktijk ontdekte ik verrassende
culturele verschillen in de manier waarop
mensen mij hun hartelijkheid betoonden.
Bijzonder vond ik hoe met name Turkse families mij uitnodigden om te komen eten.
Welgemeend, op een niet claimende manier.
Bij één familie ben ik over mijn aarzeling om
op zulke uitnodigingen in te gaan heen gestapt. Ik deelde veel met hen, bijvoorbeeld in
de periode van illegaliteit van de chronisch
zieke grootmoeder. Ik was toen vaak bij hen
thuis, kreeg soms iets zelf gebakkens mee.
Ons contact was persoonlijk, met belangstelling ook voor mij. Met precies de juiste toon.
Vandaar.
Op een zaterdagavond tref ik vier generaties
rond een rijk gedekte tafel in het huis van een
van de kleinzoons. Ik krijg bloemen, een toespraak, een voor mij gehaakte omslagdoek en
kwarteleitjes. Van eigen kwartels. Die hebben een hok in de bescheiden Amsterdamse
stadstuin met fruitbomen. Olijfbomen en
klaprozen zouden niet hebben misstaan.
Ik hoor verhalen. Vier kleinzonen en hun
vrouwen. Eén moet er van haar man thuis
blijven, koken, bakken, zorgen. Zij is in
Turkije geboren, ze spreekt gebrekkig Nederlands, hun huwelijk is vanuit Turkije
door de twee grootvaders gearrangeerd. Een
ander, veel jonger, vlot ogend, heeft een hbo-

opleiding economie gedaan en werkt bij de
Belastingdienst.
Geraakt ben ik door de manier waarop de
inmiddels demente grootmoeder overal bij
wordt betrokken. Haar zoon, vader van de al
genoemde kleinzonen, heeft haar in haar rolstoel meegenomen, wandelend door het park.
Wanneer we aan tafel gaan, wordt haar stoel
aangeschoven, de zorgende schoonkleindochter geeft haar te eten. Bij de thee daarna met
heerlijke zoetigheden, rijdt een kleinzoon
haar naar haar plek in de grote kring. In het
voorbij gaan legt haar zoon even zijn hand op
haar schouder. Trots wordt me verteld dat ze
de oudste is van haar dorp, 87 jaar.
Dan word ik uitgezwaaid. Ik ben hun huisarts niet meer, maar de band blijft. Wanneer
de grootmoeder op een nacht in haar slaap
overlijdt, belt een kleinzoon mij daarover
thuis op. Zijn vader heeft hem gevraagd dat te
doen. Ik moet ervan weten. Precies de juiste
toon, precies het juiste gebaar. Niet meer, niet
minder. Zo prettig om te ervaren.
Nu neem ik ook afscheid van de column in De
Dokter. De band met het vak en met het schrijven blijft. Daar zoek ik mijn weg voor. ▪
De columns en verhalen van Mariette Hamaker
zijn gebundeld in het boekje ‘Een eindje mee
lopen, veertig verhalen van een huisarts’.
Zie Verenigingsnieuws, pagina 34.

te Amsterdam

Precies de
juiste toon,
precies
het juiste
gebaar

A DV ER T EN T IE S

De Raad van Toezicht van SHL-Groep in Etten-Leur zoekt een

LID RAAD VAN TOEZICHT
met huisartsachtergrond

Profiel
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een huisarts achtergrond,
waarbij relevante bestuurlijke ervaring een pluspunt is. U bent in staat
om op termijn in te groeien in de voorzittersrol. U heeft een innovatieve
en vooruitstrevende visie op en bent bij voorkeur goed bekend met
de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Daarnaast kunt u zich goed
inleven in het werken met en voor cliënten in het specifieke werkveld
van SHL-Groep. Bekendheid met of woonachtig in het werkgebied is
een pluspunt, maar geen must.
De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja
Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 29 25 94 97
of kijk voor de volledige profielschets en procedure op
www.tirionsconsultancy.com/vacatures.html.
Uw reactie zien wij graag tegemoet via haar website.

BOek ‘Financieel
cOnsult vOOr de
(startende) huisarts’
aar
nu BeschikBaar
Speciaal voor u als (startende) huisarts
heeft Sibbing & Wateler een praktijkgericht boek geschreven, dat op heldere
wijze ingaat op belangrijke financiële,
contractuele en fiscale zaken.
Bestel nu uw gratis exemplaar van het
boek via www.sibbing.nl. Of stuur een
e-mail naar pr@sibbing.nl met uw naam,
adres, postcode, woonplaats, einddatum
opleiding en huidige werksituatie, o.v.v.
boek ‘Financieel consult’.

PraktijkvestiGinG
Financiële PlanninG
assurantiën
telefoon: (0318) 544 044 - www.sibbing.nl

Of het nu gaat om een vraag van uw eigen patiënt of van een passant,
Constamed maakt het mogelijk niet urgente vragen te behandelen,
waar en wanneer het u als huisarts uitkomt.

Constamed maakt
gebruik van DigiD.

