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Datum: 18 mei 2022 

Betreft: Oproep landelijke huisartsenorganisaties voor Verzameldebat 25 mei 2022 

 

Geachte leden, 

Op 25 mei aanstaande heeft u een groot verzameldebat met minister Kuipers (VWS), onder andere over de 
eerstelijnszorg. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de 
Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en InEen, de vereniging van huisartsenposten, 
gezondheidscentra, zorggroepen en andere eerstelijnsorganisaties, doen een dringend beroep op u. 

 

 
 

 
 
Huisartsenzorg zit in zwaar weer 

Elke Nederlander heeft een huisarts. De huisarts is vaak de eerste toegang tot de gezondheidszorg. Iemand kan 
met wel 500 verschillende klachten en aandoeningen terecht bij zijn of haar huisarts, die slechts 5 op de 100 
patiënten doorverwijst voor vervolgzorg en als gids een belangrijke pijler is van het Nederlandse zorgstelsel. 

Dagelijks staan in de media berichten van noodgedwongen patiëntenstops bij huisartsen, huisartsen die (willen) 
stoppen met hun vak, huisartsenposten die hun deuren moeten sluiten of lange wachttijden hebben. De vraag 
naar huisartsenzorg neemt sterk toe, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenden (ANW-zorg). De 
taken voor de huisarts hebben zich de afgelopen jaren opgestapeld. Sinds corona is de zorg nog verder verstopt 
geraakt. De wachtlijsten in de ggz, jeugdzorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn alleen maar langer geworden. 
En zolang patiënten daar niet terecht kunnen, blijft de huisarts verantwoordelijk. Dat is niet te doen. De 
huisartsenzorg staat onder té grote druk en dat moet écht veranderen, willen we deze behouden voor de 
toekomst. Er zijn voor de korte én de lange termijn concrete en afdwingbare afspraken nodig om hier verandering 
in te brengen. 

 

Concrete afdwingbare afspraken in het IZA 

Veel huisartsen geven aan de effecten van het nu aflopende hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg onvoldoende 
terug te zien.  

Het Kabinet verwacht veel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin worden afspraken gemaakt voor de 
periode 2023 t/m 2026 teneinde de transitie naar een toekomstbestendige gezondheidszorg (10-15 jaar) versneld 
in gang te zetten. De LHV en InEen zitten namens de huisartsenzorg aan tafel bij de gesprekken die nu gaande 
zijn over een nieuw IZA. Aan elke tafel hebben we geuit dat de huisartsenzorg cruciaal is en blijft naar de 
toekomst, maar door de stapeling van oneigenlijke taken en toenemende arbeidsmarkttekorten niet langer 
houdbaar is. We krijgen daar veel bijval voor.  

Wij vragen u er bij de minister op aan te dringen dat in het Integraal Zorgakkoord concrete, 
afdwingbare afspraken voor de huisartsenzorg worden gemaakt. 

 



          
 
 
 
 
Ook minister Kuipers erkent in zijn kamerbrief Huisartsenzorg dd 9 mei 2022 dat de druk op de huisartsenzorg al 
geruime tijd toeneemt, mede door wachttijden in andere sectoren. Nu komt het erop aan dat die bijval ook wordt 
vertaald naar actie.  

 

Nu actie nodig 

Om de zorg overeind te houden is directe actie noodzakelijk. De werkdruk in de huisartsenzorg, overdag en in de 
ANW-zorg, moet omlaag. In onze brief voor het Hoofdlijnendebat 8 maart 2022 (bijlage) staan onze suggesties 
hiervoor.  

We hebben als huisartsenorganisaties de inzet en medewerking van andere partijen nodig zodat wij onze 
bijdrage kunnen leveren aan een toekomstbestendige en betaalbare zorg: de politiek, VWS, gemeenten, 
zorgverzekeraars en alle ketenpartners. Langzamerhand begint het tot andere partijen door te dringen dat bij de 
huisartsen de maat echt vol is. Het overleg over het Integraal Zorgakkoord is de gelegenheid om keiharde 
afspraken te maken voor een toekomstbestendige huisartsenzorg, inclusief concrete afspraken over het naleven 
daarvan.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Niehof, adviseur public affairs bij de LHV. Zij is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 46273945 of per mail m.niehof@lhv.nl. 

 

Vriendelijke groeten, 

         
           

Ruben Wenselaar      Aard Verdaasdonk  
Voorzitter InEen      Vice-voorzitter LHV 

 

 

       

 

Wendy Borneman      Dick Groot 
Voorzitter NHG       Voorzitter VPH  
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