
LHV  DE DOKTER – FEBRUARI 20168 AANBOD HUISARTSGENEESKUNDIGE ZORG
TEK ST: CORIEN L A MBREGTSE // BEELD: SIMONE MICHELLE

LHV PUBLICEERT AANBOD 
HUISARTSGENEESKUNDIGE ZORG 2015 

Huisartsen zijn er voor alles en iedereen. Toch 
zijn er grenzen aan wat huisartsen kunnen 
bieden. De LHV heeft daarom eind vorig jaar het 
Aanbod huisartsgeneeskundige zorg opnieuw 
vastgesteld. Een document waarin precies 
staat wat het basisaanbod is waar elke huisarts 
verantwoordelijkheid voor draagt, en daarnaast wat 
het mogelijke aanvullend en bijzonder aanbod zijn. 
Een document dat elke huisarts in ieder geval één 
keer moet lezen.

bijvoorbeeld de normpraktijk omlaag zou 
moeten. Maar dat is een apart traject. Die 
uitkomsten zullen later dit jaar volgen.”
Littooij vond het zelf verrassend om te 
zien wat het aanbod huisartsgeneeskun-
dige zorg allemaal omvat. “Als je dat alle-
maal op een rij ziet staan, denk je wel: dat is 
echt topsport. Je hebt als huisarts een grote 
verantwoordelijkheid. Je moet vaak onder 
tijdsdruk en op hoog niveau presteren.”
Ten opzichte van 2009 is er volgens haar 
veel veranderd. “Dat heeft te maken met 
de substitutie van de tweede naar de eerste 
lijn en ook met de grote decentralisaties 
op het gebied van de Wet langdurige zorg, 
de Wmo en de Jeugdzorg. Een groot deel 
van de diabeteszorg bijvoorbeeld is door de 
huisarts overgenomen. En de huisarts heeft 
ook veel meer kwetsbare ouderen in zijn 
praktijk gekregen. Mensen worden ouder 
en oudere mensen blijven langer thuis 
wonen. Ook moet hij meer samenwerken 
met bijvoorbeeld de gemeente, om ervoor 
te zorgen dat die kwetsbare mensen de 
zorg krijgen die ze nodig hebben.”

▪▪ Kern van het vak
Het basisaanbod is het aanbod dat van elke 
huisarts overal in het land mag worden 
verwacht. Littooij: “De verzekeraars con-
tracteren huisartsen in ieder geval voor 
dit basisaanbod. Het is goed dat we ons dat 
realiseren. Met dit document geven wij 
de inhoud en de grenzen daarvan aan. Dat 

ALLES WAARVOOR 
DE HUISARTS 
VERANTWOORDELIJK IS
(EN NIET MEER)

bod dat elke huisarts moet leveren en wat 
kan hij daarnaast aan aanvullend of bijzon-
der aanbod bieden? We hebben de laatste 
jaren als huisartsen heel veel op ons bord 
gekregen, maar om te kunnen beoordelen 
hoe hoog de werklast is, moeten we eerst 
weten wat er precies op dat bord ligt. Dat 
hebben we nu vastgesteld. Wij geven hier-
mee duidelijkheid over wat iedereen van 
de huisarts kan verwachten en wat onze 
grenzen zijn. De volgende stap is dat we 
gaan kijken hoe hoog de werkdruk is en of 

In 2004 en 2009 is het al eens zwart op 
wit vastgelegd, in 2015 was het hoog tijd 
om er weer eens naar te kijken: het aan-
bod huisartsgeneeskundige zorg. LHV-

bestuurder Carin Littooij, zelf huisarts in 
Driebergen, leidde een werkgroep die het 
complete aanbod met alle ICPC-tabellen, 
standaarden en cijfers heeft doorgelicht 
en geactualiseerd. En ze is blij met het re-
sultaat.
“Elke huisarts heeft het druk. Maar waar-
mee eigenlijk precies? Wat is het basisaan-
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Kernwaarden
huisartsenzorg

De kernwaarden van de 
huisartsgeneeskundige 
zorg zijn generalistisch, 
persoonsgericht en 
continu. De zorg wordt 
gegeven in de buurt van 
de patiënt en van wieg tot 
graf. Zo staat het ook in 
de Toekomstvisie 2022. 
Uit onderzoek blijkt dat 
patiënten de zorg van hun 
huisarts heel belangrijk 
vinden. De huisarts is voor 
hen de belangrijkste infor-
matiebron bij vragen over 
hun gezondheid. Uit het 
grote imago-onderzoek 
van de LHV, eind 2015, 
bleek dat patiënten de 
huisarts erg waarderen. 
Het rapportcijfer dat ze 
hun huisarts geven, is 
gemiddeld een 7,9. In het 
vorige nummer van De 
Dokter (nummer 8, jaar-
gang 6) is dit onderzoek 
uitgebreid besproken; zie 
www.lhv.nl. 
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kan in het contact met de zorgverzekeraar 
en andere partijen belangrijk zijn. Niet als 
schild of afweer, maar wel om duidelijk te 
maken: dit is het aanbod waarvoor ik ver-
antwoordelijkheid draag.”
Het basisaanbod hangt volgens Littooij 
nauw samen met de kern van het vak. “We 
kunnen het aanbod opdelen in codes, maar 
het geheel is natuurlijk veel meer dan de 
optelsom daarvan. Het mooie van ons vak 
is dat de patiënt met elke klacht bij ons 
terecht kan. De basisvraag in elk consult 

is: waarom komt deze persoon met deze 
klacht nu bij mij. En elk onderdeel van de 
vraag is daarbij belangrijk.”
“Wij inventariseren de klachten en aandoe-
ningen, verhelderen de vraag die de pati-
ent stelt, we verwijzen de patiënt door en 
begeleiden hem bij de behandeling. Geen 
arts die zo breed kijkt als de huisarts. Wij 
zien nooit alleen een verstuikte enkel of 
buikpijn, maar altijd meneer of mevrouw 
Jansen die een verstuikte enkel of buik-
pijn heeft. Wij kennen de achtergrond van 

die patiënt, weten wat er speelt en kijken 
samen met de patiënt hoe een klacht het 
best kan worden behandeld.” 
Daarnaast kunnen huisartsen aanvullende 
of bijzondere zorg aanbieden. “Het aanvul-
lende aanbod is vaak populatiespecifiek. 
Diabeteszorg en ouderenzorg bijvoorbeeld. 
Daar stelt een huisarts bijvoorbeeld een 
praktijkondersteuner voor aan. Voor het 
bijzondere aanbod heeft een huisarts een 
speciale opleiding en speciale apparatuur 
nodig.  Dat aanbod kan ook aan andere 
huisartspraktijken worden aangeboden. 
Neem vasectomie, sterilisatie van man-
nen. Die behandeling hoeft echt niet elke 
huisarts te kunnen geven, maar het is wel 
prettig als er een huisarts in de buurt is die 
het kan en waarnaar je patiënten kunt ver-
wijzen.”

▪▪ Samenwerken
De belangrijkste taak van de huisarts ligt in 
het medisch domein, maar daarnaast heeft 
de huisarts ook een taak in het sociaal-
maatschappelijk domein. Ook dat wordt 
in het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 
onderkend. Littooij: “Die tweede taak is 
sinds de decentralisaties van 2015 belang-
rijker geworden. De huisarts moet nu veel 
meer samenwerken met de gemeente en 
dus met het wijk- of dorpsteam. Als een pa-
tiënt bijvoorbeeld beginnende cognitieve 
problemen heeft, is het belangrijk om die 
patiënt structuur te bieden. Mogelijk wil 
je de patiënt verwijzen naar de dagopvang, 
maar die dagopvang valt nu onder de Wmo. 
Dat vergt dus overleg met de gemeente. 
Even bellen met het wijkteam.” 
De maatschappelijke betrokkenheid kan 
zich ook uiten in het aanvullend aanbod. 
Gelet op de populatie van een praktijk, kan 
de huisarts een aanvullend programma 
bieden dat verder gaat dan de basiszorg. Hij 
houdt wellicht praktijk in een jonge wijk 
of juist in een vergrijsde wijk of een ach-

Verschillen tussen 2015 en 2009

Het aanbod van 2015 kent meer aanvullingen dan dat er geschrapt is. Wat in 
vergelijking met 2009 bijvoorbeeld niet meer in het aanbod zit, is het on-

derzoek van pasgeborenen en de begeleiding van zwangeren. De huisarts kan 
dat nog wel doen, maar dan als onderdeel van het bijzonder aanbod. Over de 
vergoeding moeten aparte afspraken worden gemaakt met de zorgverzeke-
raar. Daarnaast zijn er vele aanvullingen, waaronder de volgende significante:  

  Het basisaanbod is uitgebreid met de diagnostiek en behandeling van 
klachten die voorheen onder het aanvullend of specialistisch aanbod vielen. 
Onder basiszorg vallen nu dus ook kwaliteitsprogramma’s die gericht zijn 
op samenwerking en ketenzorg.  
Nieuw is ook de standaard SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde licha-
melijke klachten. SOLK-patiënten vragen veel inzet van huisarts en patiënt: 
veel gesprekken, toeleiding naar de juiste zorgverlener en goede begelei-
ding. Daar is nu dus een ICPC-code voor ingesteld. 

  Het aanvullend aanbod is uitgebreid met populatiegerichte zorg. Dat kan 
gaan om populatie in achterstandsgebieden. Maar ook om ouderen, patiën-
ten met psychische problemen of psychosociale klachten. 

  Het bijzonder aanbod is onder meer uitgebreid met het gebruik van de 
spleetlamp voor oogheelkundig onderzoek en met echografie. Het maken 
van een ECG is aanvullend aanbod, maar de interpretatie ervan is bijzonder 
aanbod. 

‘Wij kennen de achtergrond van die patiënt, weten wat 
er speelt en kijken samen met de patiënt hoe een klacht 

het best kan worden behandeld’
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terstandswijk. Daar kan aanvullende zorg 
nodig zijn. Dit moet dus ook apart worden 
besproken met de zorgverzekeraar en an-
dere betrokken partijen. 

▪▪ Proces
De LHV-werkgroep is niet over één nacht 
ijs gegaan bij het vaststellen van het aan-
bod. “We zijn al in september 2014 gestart 
met het doorlichten van het aanbod van 
2009. We hebben het document ook aan-
gevuld met begeleidende tekst, zodat het 
niet alleen maar tabellen zijn en het mak-
kelijker leest”, aldus Littooij. Het document 
is tweemaal door een klankbordgroep be-
sproken. In deze klankbordgroep zaten 
huisartsen met een verschillende achter-

Basisaanbod, bijzonder 
of aanvullend aanbod? 

Het Aanbod huisartsgeneeskundige 
zorg bestaat uit een basisaanbod, aan-
vullend aanbod en bijzonder aanbod. Sa-
mengevat is het onderscheid als volgt: 

  Het basisaanbod wordt door iedere 
huisartsenpraktijk geboden. Het 
basisaanbod gaat altijd vóór het aan-
vullend en bijzonder aanbod. Dit deel 
van de huisartsgeneeskundige zorg 
wordt automatisch door verzekeraars 
gecontracteerd. 

  Het aanvullend aanbod bestaat uit 
omschreven activiteiten (aparte 
verrichtingen) of speciale activitei-
ten voor bepaalde groepen patiën-
ten. Aanvullend aanbod kan iedere 
huisartsenpraktijk zonder meer 
bieden, maar het is niet verplicht. 
Denk bijvoorbeeld aan 24-uurs 
bloeddrukmeting. Dit aanbod wordt 
in samenspraak met de verzekeraar 
gecontracteerd.

  Het bijzonder aanbod raakt de grens 
van de huisartsgeneeskunde en 
vergt extra scholing, deskundig-
heidsbevordering en een aangepaste 
praktijkvoering. Een voorbeeld is 
echografie. Dit aanbod vraagt even-
eens specifieke afspraken met de 
zorgverzekeraar. 

grond. Vorige zomer is het aanbod ook in 
een LHV-themabijeenkomst besproken. 
Uiteindelijk is het document in de LHV-
ledenraad besproken en vastgesteld in de 
Ledenraad van december 2015.
Littooij: “Met dit document scheppen we 
duidelijkheid over ons aanbod. Niet alleen 
voor onszelf, maar ook richting patiënten, 
andere hulpverleners, overheid, zorgver-
zekeraars en andere belanghebbenden. Op 
basis van dit aanbod maken we duidelijk 
waar we 24/7 voor staan en op aanspreek-
baar zijn. Het maakt ook helder waar de 
grenzen liggen van het huisartsgeneeskun-
dige handelen. Juist daardoor kunnen wij 
ons optimaal voor patiënten blijven inzet-
ten.” 

Het document 
Aanbod Huisarts-
geneeskundige 
zorg is te vinden op 
de website van de 
LHV, onder het tab-
blad Uw beroep en 
vervolgens onder 
het kopje Aanbod. 
Zie: www.lhv.nl/uw-
beroep/aanbod-
huisartsenzorg.


