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De toekomstige huisartsenzorg staat voor grote uitda-
gingen. Was de huisarts in het verleden de vertrou-
wensdokter van zijn patiënt als die zich met klachten
meldde, in de komende tien jaar zal de huisarts veel
meer teamspeler zijn. Naast de huisarts staan de prak-
tijkondersteuner – in veel huisartsenpraktijken al de
normaalste zaak –, de fysiotherapeut, de tandarts, de
wijkverpleegkundige, de Wmo-consulent, de arbeids-
consulent, de maatschappelijk werker, de specialist uit
het nabijgelegen ziekenhuis die wekelijks spreekuur
houdt of expertise inbrengt, de diëtist, de leefstijlcoach,
de mantelzorgondersteuner en de welzijnswerker. Zorg-
groepen ondersteunen deze buurtgerichte netwerken bij
het regionale netwerkmanagement.

De huisarts als poortwachter

In het Nederlandse zorgstelsel beslist de huisarts over
verwijzing naar de specialistische zorg, voor nadere
diagnostiek of behandeling. Daar is de afgelopen
jaren min of meer vanzelf de doorverwijzing naar de
praktijkondersteuner aan toegevoegd. De praktijk-
ondersteuner ontlast de huisarts door laagcomplexe
medische controle van de huisarts over te nemen
en leefstijlondersteuning aan te bieden. Voor die
leefstijlondersteuning maakt de praktijkondersteuner
gebruik van sport-, beweeg-, en sociale voorzieningen
in de buurt. De huisarts fungeert dus als schakelpunt
tussen specialist richting tweede lijn en praktijkon-
dersteuner richting basiszorg in de buurt. De huisarts
van de toekomst zal als schakelpunt optreden voor
geïntegreerde sociaal-medische zorg en (groepsge-
richte) leefstijlcoaching in de buurt. Immers, de over-
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heveling van taken van het rijk naar de gemeenten op
het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke onder-
steuning, arbeidsparticipatie en de langdurige zorg
voor zieken en ouderen dwingt tot een heroriëntatie
op de huisartsenzorg.

Die huisartsenzorg is tot op heden vooral medi-
sche zorg. Huisartsen zijn vooral medisch geschoold.
Ziekten zijn het uitgangspunt in de opleiding tot ge-
neeskundige. Maar positieve gezondheid – een breed
omarmd begrip – kijkt veel breder dan alleen de me-
dische conditie. Positieve gezondheid wordt gezien
als een dynamisch evenwicht tussen de leefomgeving
waarin mensen verkeren en hun fysieke, mentale en
sociale vermogens waarmee zij zichzelf (of met be-
hulp van anderen) kunnen verweren tegen verstorin-
gen van dit evenwicht. In samenhang kijken naar de
medische, sociale, mentale en fysieke conditie, zoals
al jaren bepleit wordt [1], vraagt een andere huisart-
senzorg. Daarvoor zijn allianties tussen de meer op
het individu gerichte gezondheidszorg, de sociale zorg
en de publieke gezondheidszorg noodzakelijk. Maar
allianties tussen eerste- en tweedelijnszorgpartijen en
gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor sociale zorg
en publieke gezondheidszorg, zijn niet vanzelfspre-
kend.

Makkelijker gezegd dan gedaan

Ondanks de vele goede initiatieven om te komen tot
geïntegreerde zorg blijkt het lastig om gemeenten en
huisartsen tot elkaar te brengen. Partijen onderschrij-
ven de meerwaarde van samenwerken. Zo leggen ge-
meenten het accent op de thuisomgeving en sociale
contacten. Huisartsen letten op de lichamelijke en
geestelijke conditie van ouderen. Zo komt de oudere
als compleet mens in beeld. Onderzoek uit 2016 laat
echter zien dat er grote terughoudendheid bestaat als
het gaat om samenwerking. Uit interviews in zes huis-
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artsenpraktijken inclusief hun patiënten in Parkstad,
en wethouders en beleidsmedewerkers van de betrok-
ken gemeenten blijkt dat partijen erg argwanend zijn
[2]. Huisartsenpraktijken ervaren de gemeenten als
star en bureaucratisch, terwijl huisartsen zelf de voor-
keur geven aan een pragmatische, flexibele en con-
crete aanpak. Zij zien ook grote risico’s bij het delen
van patiëntgegevens, denk aan controle op uitkerin-
gen. In de gedachtegang van veel ambtenaren zouden
huisartsen meer tijd vrij moeten maken voor over-
leg. Overlegtijd krijgen huisartsen niet betaald. En de
stroperigheid van gemeentelijke besluitvorming vergt
veel overlegtijd, wat op gespannen voet staat met de
toegenomen werkdruk bij huisartsen. Er bestaan ook
wederzijds misvattingen over elkaars verantwoorde-
lijkheden, werkwijzen en belangen. Patiënten zeggen
samenwerking toe te juichen. De huisarts kent de pa-
tiënt en zijn situatie van a tot z en zou de aangewe-
zen persoon zijn om bijvoorbeeld Wmo-consulenten
te adviseren over het verstrekken van voorzieningen.
Patiënten vertrouwenhierin bovendien op het oordeel
van de huisarts. Kortom, de patiënt ligt niet dwars bij
de rol van de huisarts als netwerkregisseur.

De huisarts als teamspeler

Een generalistische, persoonsgerichte benadering van
de patiënt en continuïteit van zorg kenmerken de
Nederlandse huisartsenzorg. Dat moet ook zo blijven
en waar mogelijk versterkt worden, want het zijn juist
deze kenmerken die patiënten zo waarderen in hun
huisarts [3]. Maar de huisarts van heden en toekomst
is geen eenpitter, geen zelfstandig ondernemer, maar
een teamspeler. Huisartsenpraktijken maken plaats
voor multidisciplinaire gezondheidspraktijken, waar
gezondheid in plaats van ziekte het uitgangspunt
vormt. Ondernemerschap wordt niet gedreven door
financiële prikkels. Incentives van zorgverzekeraars
moeten worden heroverwogen. Waar de huisarts
het inkomen kan beïnvloeden door extra consulten
(circa 9 euro per consult) te voeren en dus minder
tijd per patiënt te besteden, dient veel meer geëx-
perimenteerd te worden met populatiebekostiging.

Om te komen tot sterkere multidisciplinaire gezond-
heidspraktijken is een efficiëntere organisatie van de
huisartsenzorg nodig. Zorggroepen kunnen hierin
ondersteuning bieden. Dat kunnen ze ook bij het
verhogen van het regionale netwerkmanagement, dat
hoeven huisartsen niet allemaal zelf te doen. Zorg-
verzekeraars zullen in 2019 van start gaan met de
financiering van dit netwerkmanagement in de re-
gio. Financiële ontschotting van sociale wijkteams en
huisartsenzorg kan sterk bijdragen aan het realise-
ren van multidisciplinaire gezondheidspraktijken. De
huisarts fungeert daarin als schakel in de doorverwij-
zing naar sociale zorg, leefstijlbegeleiding, medische
en specialistische zorg. Kortom, de huisarts als net-
werkregisseur.

In deze Spectrum-bijdragen komen de verschil-
lende visies op de toekomstige rol van de huisarts aan
de orde, in het bijzonder gericht op preventie. Daar-
naast wordt in twee bijdragen uitgebreider stilgestaan
bij een aantal meer operationele aspecten die van
belang zijn om dit complexe veld toekomstsensitief te
maken.
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