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1. Inleiding 

 
Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en 
de populatie vergrijst, dat vraagt om ‘meer tijd voor de patiënt’. Tegelijkertijd vraagt dit om een andere 
inrichting van de zorg. Waarbij we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en beter 
aansluiten op de behoefte van de patiënt. Zilveren Kruis, de LHV en InEen zijn het eens geworden 
over de inzet van de groeiruimte voor de huisartsenzorg voor 2021. Deze extra middelen waarvan de 
hoogte door Zilveren Kruis is bepaald, worden besteed aan vier thema’s onder de noemer 
Toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit draagt bij aan versnelling en verdieping m.b.t. het 
toekomstbestendig worden van de huisartsenzorg. 

RegiozorgNU is door Zilveren Kruis aangewezen om binnen onze regio verder invulling te geven aan 
deze thema’s en doelen. RegiozorgNU zal de huisartsen in de regio op alle vier de onderwerpen 
ondersteunen. Een praktijk wordt geadviseerd slechts deel te nemen aan een van de vier thema’s van 
Toekomstbestendige huisartsenzorg. Vergoeding wordt door Zilveren Kruis rechtstreeks overgemaakt 
naar de praktijk en is op basis van ingeschreven patiënten, maximaal € 3,16 per ION. RegiozorgNU en 
de praktijken werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen. In dit voorstel beschrijft 
RegiozorgNU de invulling en het aanbod van de vier thema’s.  

De vier thema’s:  

1 Meer zorg op afstand: Het inzetten van online dienstverlening die aansluit bij de behoeften 
van patiënten. 

2 Een andere organisatie van huisartsenzorg: Het gaat er daarbij om de taken en 
verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk anders te verdelen. Zodat de 
organisatie van de huisartsenzorg verbetert en er meer tijd ontstaat voor complexe patiënten. 

3 Meer persoonsgerichte zorg: Dat vraagt om een meer holistische benadering van de patiënt 
en het verbeteren van het gesprek met de patiënt. Zodat de huisarts patiënten met een brede 
hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (incl. sociaal domein). 

4 Efficiëntere praktijkvoering: Door de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk te verbeteren, 
neemt de druk op de praktijk af. 

 

2. Meer zorg op afstand (1) 

Blended care 
Het Nieuwe Zorgwerken biedt: Gedeeltelijk online behandelen. We zetten de inspanningen op het 
gebied van blended care voort zoals deels ook is beschreven in de aanvraag Opschaling HNZW 
Persoonsgericht en digitaal en benutten de kansen die de corona tijd biedt om hieraan op grotere 
schaal aandacht te geven. Deze propositie biedt RegiozorgNU de mogelijkheid om praktijken te 
bezoeken voor de promotie en ondersteuning van blended care. Tijdens de Roadshow Online 
Behandelen biedt RegiozorgNU praktijkdemonstraties en trainingen online coachen. We focussen ons 
in eerste instantie op de inzet van meer zorg op afstand voor chronische patiënten. We streven hierbij 
naar de inzet van beeldbellen, digiconsult of telemonitoring bij 15% van de chronische patiënten van 
deelnemende praktijken, via Curavista Gezondheidsmeter of VIPLive. Daarnaast breiden we het 
gebruik van Gezondheidsmeter uit richting basiszorgtoepassing op twee thema’s en voor beeldbellen. 
Uiteraard is meer zorg op afstand breder inzetbaar dan enkel binnen de chronische zorg en zal daar 
waar zinvol een bredere inzet worden gestimuleerd.  

Resultaat 
De inzet van blended care draagt eraan bij dat de huisarts meer tijd heeft voor patiënten, doordat 
processen efficiënter ingericht kunnen worden. Daarnaast zorgt het voor een laagdrempelige manier 
van contact. De patiënt heeft geen reistijd en ervaart meer regie. Door het gebruik van 
zorgtechnologieën verandert de relatie tussen huisarts en patiënt. Zo wordt de huisarts steeds vaker 
als coach gezien, die de patiënt kan begeleiden in het continue veranderende zorglandschap. 

RegiozorgNU zet, via HNZW, al langer in op gedeeltelijk online behandelen. Het belangrijkste verschil 
is merkbaar door de coaching en het stimuleren van de eigen regie tijdens de consulten van met 

https://regiozorgnu.nl/wp-content/uploads/2020/12/12-Aanvraag-opschaling-HNZW-persoonsgericht-en-digitaal-incl.-offerte-V2.pdf
https://regiozorgnu.nl/wp-content/uploads/2020/12/12-Aanvraag-opschaling-HNZW-persoonsgericht-en-digitaal-incl.-offerte-V2.pdf
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name de chronische patiënten. In onze pilotpraktijken is gebleken dat er meer bewogen en afgevallen 
wordt. Dit wordt met Fitbits begeleid en via multidisciplinaire online coaching. Patiënten kunnen zelf 
hun meetwaarden insturen en krijgen hiermee meer grip op hun gezondheid. Op dit moment staat al 
60% van alle patiënten in onze regio ingeschreven bij een praktijk die deelneemt aan een van beide 
takken van HNZW. Het doel is dit te verhogen, zodat 80% van alle patiënten in de regio ingeschreven 
staat bij een praktijk die deelneemt aan HNZW. Dit kan deelname zijn aan beide takken of een van de 
takken van HNZW. Door ambassadeurs in te zetten voor peer consulting en intervisie bij de reeds 
deelnemende praktijken en het train de trainer principe toe te passen voor training binnen het 
praktijkteam willen we de online behandeling borgen.  

 

3. Een andere organisatie van huisartsenzorg (2) 

Huisartsenpraktijken zijn divers georganiseerd. Alle praktijken delegeren ketenzorg gedeeltelijk aan de 
POH-S. Huisartsen wíllen de patiënt centraal stellen, goede zorg verlenen én dit goed organiseren. 
Een efficiënte rol- en taakverdeling en de “Juiste Zorg op de Juiste Plek” bieden kansen. Dit betekent 
dat er op het passende niveau en op de juiste schaal afspraken moeten worden gemaakt. Vaak is dat 
dicht bij huis, ook met andere zorgverleners. Tegelijkertijd moeten versnippering en inefficiënt gebruik 
van middelen worden voorkomen. 

Een toekomstgericht team 
De geïntegreerde zorg vraagt om bredere kennis en naadloze samenwerking. Door middel van 
taakherschikking en taakdelegatie ontstaat er meer tijd en aandacht voor de patiënt. Ook voor de 
huisarts zijn er voordelen, doordat de routinematige handelingen uit handen worden genomen, heeft 
de huisarts meer tijd voor specialistische zorg. Veel voorspelbare en routinematige medische 
handelingen die veelal door artsen worden uitgevoerd, kunnen namelijk goed door speciaal hiervoor 
opgeleide, andere beroepsbeoefenaren worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundig 
specialisten en Physician assistants. Dit vraagt om duidelijke, vastgelegde en transparante afspraken 
tussen alle betrokken zorgverleners over taken en de daarmee gepaard gaande 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en het afleggen van verantwoording jegens elkaar en de 
patiënt.  
RegiozorgNU wil met praktijken meedenken over een andere organisatie van huisartsenzorg en 
passende invulling van taakherschikking en -delegatie, over de juiste zorg op de juiste plek. 
RegiozorgNU zal een onderzoek doen naar een geschikte instrumenten voor praktijken die aan de 
slag willen met dit thema. Hierbij valt te denken aan bv. de toolbox van Platform Zorgmasters of 
Stichting KOH. De toolbox moet praktische informatie en instrumenten bevatten om aan de slag te 
gaan met taakherschikking. Bijvoorbeeld werkformulieren en handreikingen. Daarnaast kan 
RegiozorgNU bemiddelen bij de werving en opleiding van een toekomstgericht team passend bij de 
wijkpopulatie. Een optimaal ondersteunend team willen we ook bevorderen door het regisseren van 
het opleidingsaanbod, waarbij valt te denken aan de in-company scholing “Effectief Beïnvloeden” voor 
professionals, waardoor patiëntcontacten efficiënter voorlopen of een opleiding tot 
POH/praktijkverpleegkundige. 

Bijeenkomst RegiozorgNU  
RegiozorgNU organiseert ook een bijeenkomst om een passende vorm voor 
deskundigheidsbevordering te bieden. Hierin wordt de data vanuit het regiobeeld of de wijkscan 
ingezet als stuurinformatie. Ook al moet elke praktijk haar eigen passende oplossing zoeken, er zijn 
natuurlijk wel ervaringen en kennis die praktijken met elkaar kunnen delen. De bijeenkomst stimuleert 
het uitwisselen van successen.  

Resultaten 
Taakherschikking/-delegatie is één van de beleidsinstrumenten om oplossingen te vinden voor 
tekorten en andere knelpunten binnen de huisartsenzorg. Effecten voor betrokken professionals zijn 
meervoudig. Eén van de effecten is vergaande specialisatie van beroepen. Enerzijds zien we dit 
ontstaan aan de kant van de professionals van wie taken worden herschikt: deze krijgen meer tijd voor 
overige taken en leggen zich toe op meer complexe zorgvragen en patiëntgroepen. Maar ook aan de 
kant van de professionals naar wie taken worden herschikt, treedt verdere professionalisering en 
specialisatie van de beroepsgroep op. Een onbedoeld gevolg is dat er een tekort aan generalistisch 
werkende professionals ontstaat. In het positieve scenario worden door taakherschikking tekorten 
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verminderd en werkdruk van zorgprofessionals verlaagd, en daarmee de toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg voor patiënten verbeterd. Het is daarbij van belang oog te hebben voor voldoende 
generalistische kennis binnen de praktijk.  

 

4. Meer persoonsgerichte zorg (3) 
 
De aanvraag Opschaling HNZW Persoonsgericht en digitaal zet uiteen welk aanbod RegiozorgNU wil 
doen aan haar leden. Dit betreft de multidisciplinaire Teamleergangen Persoonsgerichte zorg, 
georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Positieve Gezondheid. Dit aanbod maakt 
onderdeel uit van deze propositie en kan door praktijken gekozen worden als verandertraject. 
Aanvullend op de aanvraag waaruit de leergangen worden bekostigd biedt inschrijven op deze module 
praktijkteams een compensatie voor de bestede tijd tijdens de leergang. Het tarief per patiënt biedt 
tevens compensatie voor de videofeedback opdrachten en experimenteren met  “Het andere gesprek”. 
Per praktijk draagt een ambassadeur zorg voor de borging van dit gedachtengoed. Monitoring vindt 
plaats door deelnameregistratie en een evaluatie van de leergangen. Deze leergangen omvatten ook 
opdrachten om de nieuwe consultvoering te borgen. Daarnaast organiseren we medewerker- en 
patiënttevredenheidsmetingen na afloop van de leergang. 

Resultaat 
Het contact tussen professional en patiënt wordt positief beïnvloedt. De afgelopen jaren is de 
werkdruk steeds groter geworden en het contact met patiënten korter. Voor veel professionals én 
patiënten is dit een onbevredigende ontwikkeling. Met positieve gezondheid wordt de kracht van 
mensen benadrukt en ligt de focus minder op de afwezigheid van ziekte. Daarnaast ervaren de 
professionals minder werkdruk door meer achterover te leunen en de regie bij de patiënt te leggen. En 
door minder te focussen op problemen en klachten en meer op wat nog wel kan. Door samen tot de 
kern te komen en minder aan symptoombestrijding te doen, ervaren professionals en patiënten meer 
voldoening. Uiteindelijk resulteert dit er ook in dat patiënten minder frequent de huisarts bezoekt.  

Bij RegiozorgNU zijn er al praktijken die de leergang persoonsgerichte zorg gevolgd hebben. De 
patiënten die ingeschreven staan in de praktijkteams die aan de leergang persoonsgerichte zorg 
hebben deelgenomen, ervaren dat consulten meer persoonsgericht zijn en dat de patiënten meer grip 
hebben op de eigen gezondheid. De zorgverleners ervaren meer rust in hun werk, de patiënt staat 
echt centraal en de zorgverlening sluit aan op de doelen van de patiënt en niet alleen op wat medisch 
inhoudelijk het beste is. Het belangrijkste verschil is merkbaar door de coaching en het stimuleren van 
de eigen regie tijdens de consulten van met name de chronische patiënten. Wat wij geleerd hebben 
van onze eerdere ervaring met persoonsgerichte zorg, is dat het belangrijk is om de leergangen in 
teamverband in te zetten en niet voor een individu. Enkel wanneer het hele praktijkteam mee gaat in 
dit gedachtegoed, wordt echt een verandering in gang gezet en ervaart de patiënt dat er meer 
persoonsgerichte zorg geleverd wordt. Het is daarbij van belang dat ook de huisartsen betrokken 
worden. Om het gedachtegoed levend te houden in de regio, stellen wij ambassadeurs aan en passen 
we het train-de-trainer principe toe. Tevens vragen wij van praktijken het uit te dragen dat zij via dit 
gedachtengoed werken, bv. door dit te vermelden op de website, of de posters of banners op te 
hangen, om zo ook voor patiënten inzichtelijk te maken dat er persoonsgericht gewerkt wordt.  

 

5. Efficiëntere praktijkvoering (4) 

De huisartsenzorg bereikt met de huidige wijze van praktijkvoering en werkorganisatie de grenzen van 
haar kunnen of is daar in de vergrijzende gebieden dikwijls al overheen. Om alle patiënten de 
persoonsgerichte zorg te kunnen blijven bieden die zij nodig hebben, is het noodzakelijk dat de 
huisartsenzorg inspeelt op de huidige ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
RegiozorgNU wil een centraal aanbod genereren voor het afnemen van een praktijkscan of een intake 
“Lean praktijkvoeren” naar keuze, opgevolgd door een plan van aanpak. Er worden praktijkscans 
ingezet, gericht op het verbeteren van de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk, zodat de druk op de 
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praktijk afneemt. RegiozorgNU zal een aantal praktijkscans tegen het licht houden en een aanbod van 
passende praktijkscans samenstellen voor de achterban. 

Optimale ondersteuning door de praktijkmanager  
RegiozorgNU wil praktijken ook ondersteunen bij de aanstelling of opleiding van een eventuele 
praktijkmanager. We vormen een praktijkmanagers-netwerk die we scholing bieden gebaseerd op 
regionale thema’s. Binnen de praktijkmanagers overleggroep zoeken we naar oplossingen voor de 
ervaren regeldruk van huisartsen. Organiseren van dit overleg biedt meerwaarde door het delen van 
kennis, het uitwisselen van goede voorbeelden en input vanuit verschillende invalshoeken. Hieruit 
ontstaat een centraal scholings-/implementatie aanbod wat praktijkmanagers handvatten biedt om de 
top 5 ergernissen aan te pakken en zo de regeldruk te verminderen. Dit aanbod wordt op 
praktijkniveau geëvalueerd. 

Resultaten 
Praktijken krijgen zicht op de huidige situatie (de sterktes en de aandachtspunten), komen tot 
verbeteringen of veranderingen in de praktijk en tot het verduidelijken van bepaald beleid of van 
bepaalde werkwijzen. Er wordt een schets gemaakt richting de toekomst om als praktijk 
toekomstbestendig te blijven. Zodat effectief en met meer tevredenheid wordt (samen)gewerkt aan de 
zorg die ertoe doet. Dit draagt eraan bij dat de werkdruk verlaagd wordt, er meer tijd is voor patiënten 
en professionals meer werkplezier ervaren. 
 


