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De wereld verandert en de huisartsenzorg verandert mee. Grote veranderingen in de samenleving en de 

zorg vragen om een continue actualisering van de visie op de huisartsenzorg. 

 

Missie en visie Huisartsen Eemland 

 

Huisartsen Eemland wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts als spil in een sterke 

eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in de breedste zin behartigt. 

 

Door deze samenhangende zorg en optimale samenwerking met de tweede lijn en andere stakeholders 

gaan wij bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in 

onze regio. 

 

De veranderingen om ons heen 

Hervormingen in de ggz, jeugd- en ouderenzorg hebben in de afgelopen jaren een grote druk op de huisarts 

gelegd. Daarnaast nemen zorgvraag en zorgzwaarte verder toe door de vergrijzing en de stijging van het 

aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Alom wordt er gepleit voor verdere 

verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn, nodig om de zorg betaalbaar te houden. De 

hoge werkdruk vraagt om meer tijd voor de patiënt en doet een beroep op de organisatie van de 

huisartsenzorg en EHealth oplossingen. De patiënt vraagt om eigen regie en wil keuzes kunnen maken al 

dan niet ondersteund door online applicaties. De ontwikkelingen in de beroepsgroep zelf zorgen voor 

verandering, zoals toename van specialisatie onder huisartsen en meer huisartsen die in deeltijd werken, 

het team in de huisartsenpraktijk is ook flink veranderd de afgelopen jaren en op de lastige arbeidsmarkt 

onder zorgmedewerkers (triagisten, praktijkmanagers, doktersassistenten en ELV’ers) moet worden 

geanticipeerd. Mantelzorgers en vrijwilligers spelen in toenemende mate een rol in het zorgproces, In 

wijkverpleegkundigen wordt geïnvesteerd om er voor te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen en 

zorgpaden worden interdisciplinair: de eerste, tweede en derde lijn wordt steeds meer een netwerk. 

 

Vanuit de filosofie van de Positieve Gezondheid en de wens van de patiënt 

De huisarts staat meer dan ooit centraal en de druk op de huisartsenzorg (huisartsenpraktijk en HAP)  

neemt steeds meer toe. Patiënten komen met uiteenlopende vragen bij de huisarts en de klachten hebben 

niet altijd een duidelijke medische oorzaak. Gezondheid wordt steeds minder gezien als de af- of 

aanwezigheid van ziekte, maar meer als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 

sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid 

niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om 

het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. 

 



 
Vs 2 4 juni 2018 

In deze nieuwe definitie van Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom zou 

mensen gevraagd moeten worden wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron 

van veerkracht aan. Professionals zullen hun eigen domein moeten durven verlaten, samen willen werken 

in de regio en de eigen regie van de patiënt willen versterken. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes 

of de (acute) zorg voor patiënten. Huisartsen Eemland omarmt dit gedachtengoed en wil dit graag als 

uitgangspunt hanteren in de keuzes die zij gaat maken de komende jaren. 

 

De organisatie en financiering 

Door inzicht in de daadwerkelijke kwaliteit van zorg en in outcome, ontstaat er in de toekomst veel meer 

behoefte aan vraag gestuurde financiering. Geluk en de kwaliteit van leven lijken daarbij uitgangspunten te 

worden. Gezondheid is belangrijker dan een specifiek aantal uren om een handeling te verrichten. Mensen 

maken dus zelf de keuze wat ze belangrijk(er) vinden in hun leven. Zorgprofessionals zullen steeds meer 

moeten samenwerken. Aansluiting bij de (acute) 24/uurs zorg wordt steeds belangrijker. Door al deze 

ontwikkelingen staat de organisatie van de huisartsenpraktijk centraal en onder druk. Dat blijft niet 

onopgemerkt en er is inmiddels consensus dat financiering voor organisatie en infrastructuur nodig is om 

de huisartsenzorg en eerstelijnszorg te versterken. Per 2018 gaat de module Organisatie & Infrastructuur 

van start. Goed ingerichte eerstelijns zorg kan voorzien in een groot deel van de zorgbehoefte van burgers 

en het beroep op de duurdere voorziening in de tweedelijn beperken. De O&I is gericht op het faciliteren 

en ondersteunen van aangesloten zorgverleners, zodat zij zich primair kunnen richten op de direct 

patiëntgebonden zorg. Daarnaast is infrastructuur belangrijk voor het maken van samenhangende 

afspraken op regionaal niveau met gemeenten, ziekenhuizen en zorgorganisaties in de eerstelijn. Zaken 

waar Huisartsen Eemland zich de afgelopen jaren al op heeft voorbereid. 

 

Wat moeten we doen? 

 

Netwerkzorg neemt de behoeften van patiënten als uitgangspunt waarbij verschillende spelers in het 

netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen aan de patiënt. Bestuurders bevragen 

professionals op hun aanpak en resultaten en dragen die ook uit.  

 

Value Based Healthcare krijgt een steeds grotere rol. M.a.w.  we zullen patiëntwaarde moeten gaan 

meten, verbeteren en leveren binnen onze huisartsenorganisatie en ons hiervoor optimaal organiseren. 

Samenwerken met andere zorgaanbieders moet er voor gaan zorgen dat de waarde voor de patiënt 

geoptimaliseerd kan worden. 

 

In ons systeem is de functie van de huisarts als poortwachter en zelfs steeds meer de regisseur belangrijk 

en bewezen. Van medicalisering en hospitalisering worden mensen immers niet per definitie beter en is de 

zorg soms onnodig en duur. Die poortwachtersfunctie moet een brede verantwoordelijkheid worden van 

de huisarts, wijkverpleegkundige en het sociaal wijkteam, samenwerkend in een fysiek of virtueel 

wijknetwerk. 

 

Het functioneren van mensen centraal betekent ook meer tijd voor de patiënt, consultatieve 

samenwerking met de medisch specialist en samenwerking in het wijknetwerk. Niet patiëntgebonden tijd 

uit handen nemen van de huisarts; praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig 

specialisten inzetten; de regeldruk verminderen, etc. 
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Leefstijl wordt vast onderdeel van het consult. Vroegsignalering door sociale wijkteams (gemeenten), 

huisartsen, wijkverpleging en zo mogelijk specialisten. Substitutie van de tweede naar de eerste lijn! 

 

De transformatie van het zorglandschap zal gestalte moeten krijgen in de contractering door verzekeraars. 

En wanneer die niet toereikend is zal gezocht moeten worden naar andere financieringsbronnen. 

 

Wat betekent dat voor Huisartsen Eemland 

Huisartsen Eemland is een huisartsenorganisatie die zich heeft voorbereid op de nieuwe wenselijke 
regiomanagementrol om bovenstaande uitdagingen aan te gaan. De focus zal hierbij liggen op het 
ondersteunen en ontlasten van de huisartsenpraktijken in de regio NW-zorg door actief in te spelen op alle 
veranderingen.  
 
Deze regiorol kent (volgens de nieuwe O&I contracteringsmodule) een aantal onderdelen: 
 

1. Ondersteuning ketenzorg en kwaliteitsmanagement  
2. Innovatieve activiteiten en projecten die op korte termijn leiden tot betere en doelmatiger zorg  
3. Gemandateerde afspraken voor alle huisartsen in de regio maken met stakeholders 
4. Geïntegreerd ICT-beheer  

 

Dit kunnen we toepassen op alle aspecten van onze organisatie (Chronische zorg, acute zorg en faciliteren 
huisartsen). 

 

Vanuit strategisch perspectief willen we ons de komende jaren focussen op 

 

1. De patiënt en zijn positieve gezondheid in de netwerkzorg obv van de principes van Value Based 

Healthcare. 

2. Het bouwen aan een sterke regionale organisatie die de dagpraktijken kan ontlasten, 

samenwerking aan kan gaan in de acute keten en het aanspreekpunt is voor ketenpartners. 

3. EHealth en ICT oplossingen die de samenwerking tussen zorgprofessionals ondersteunen, de eigen 

regierol van de patiënt bevordert en de ‘fysieke’ druk op de huisartsenpraktijk- en post vermindert. 
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