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Betreft Inbreng landelijke huisartsenorganisaties voor debat 6 juli
Arbeidsmarkt

Geachte leden,

Woensdag 6 juli aanstaande spreekt u met minister Kuipers over het arbeidsmarktbeleid

in de zorg. Wij vragen uw aandacht voor de grote druk op en krapte in de huisartsenzorg.

Dit heeft een groeiende negatieve impact op de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in

Nederland.

De druk op de huisartsenzorg is enorm hoog. Er wordt steeds meer en complexere zorg

gevraagd van huisartsen en hun teams. Oorzaken zijn onder andere de vergrijzing, het

beleid gericht op mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar ook substitutie

vanuit de tweede lijn en door tekorten in andere zorgsectoren (bijvoorbeeld de jeugdzorg

en ggz).

Op dit moment zijn er onvoldoende mensen werkzaam in de huisartsenzorg om de

stijgende zorgvraag volledig op te vangen 1. Veel huisartsenpraktijken en

huisartsenposten zijn op zoek naar praktijkopvolgers, huisartsen en medewerkers. 95%

van de vacatures is moeilijk vervulbaar en worden niet of met veel moeite en na een

lange periode ingevuld, zo blijkt uit cijfers van het CBS2. In geen andere zorgsector is dit

percentage zo hoog. Het belang van marktconforme salarissen willen we in dit verband

ook onder de aandacht brengen3. Daarnaast trekt de aanhoudende werkdruk een zware

wissel op de zorgverleners in de huisartsenzorg. Het gevolg is dat we zorgverleners zien

uitvallen en – erger nog – afhaken. Het verzuimpercentage in de huisartsenzorg is met

9,8% inmiddels uitgegroeid tot een van de hoogste in de zorg en welzijn4.

1 Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg. Nivel/Prismant, 2018)
2 Werkgevers; arbeidskenmerken, personeelsbestand. AZW/CBS, mei 2022
3 .Advies Aan de slag voor de zorg : een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt (ser.nl)
4 In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten. CBS juni 2022.
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Behoud de huisartsenzorg voor iedereen

De huisartsenzorg vervult een belangrijke rol voor de zorg van patiënten en binnen de

samenleving met relatief weinig middelen. De kracht van de huisartsenzorg is verbonden

aan de aard van de organisaties waarin die zorg geboden wordt: kleinschalig, met weinig

overhead en hoge personeelstevredenheid.

Door meer tijd voor de patiënt, goede verwijsmogelijkheden, digitale

gegevensuitwisseling en goede back-up vanuit de tweede lijn kan de huisartsenzorg de

gewenste gidsfunctie blijven vervullen en zorgen dat patiënten tijdig op de juiste plek

geholpen worden. Deze voorwaarden dragen bij aan het creëren dat de huisartsenzorg

een aantrekkelijke plek voor zorgverleners is om duurzaam in te werken.

Voor het behoud van de huisartsenzorg voor iedereen is het cruciaal om de druk op de

huisartsenzorg zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren aan te pakken.

Zo behouden we voor iedereen toegang tot de (huisartsen)zorg.

Voer specifieke maatregelen in om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken

We doen enkele concrete voorstellen voor specifieke maatregelen om de problemen op

de arbeidsmarkt aan te pakken:

Bied landelijke ondersteuning van regionale aanpakken

Bij de aanpak van tekorten in de huisartsenpraktijken en huisartsenposten wordt

vaak gekeken naar de regio’s (samenwerkende huisartsen,

huisartsenorganisaties en preferente zorgverzekeraars). Het vergt ook landelijke

inzet vanuit VWS, omdat de problemen naast regionale ook landelijke oorzaken

kennen.

Wij pleiten voor:

- verzamel en deel structureel objectieve gegevens over arbeidsmarkttekorten

zowel op landelijk als regionaal niveau. Hierdoor ontstaat tijdig zicht op

aankomende problemen om gericht op bij te sturen.

- blijf inzetten op de voorgestelde verhoging van het aantal opleidingsplaatsen

voor huisartsen, tot het niveau zoals dat is aanbevolen door het

Capaciteitsorgaan.

- stel middelen beschikbaar aan regio’s om personen in te schakelen om een

arbeidsmarktaanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

Creëer meer ruimte in praktijken voor het opleiden van medewerkers

Wij pleiten voor:

- zorg voor ruimere en eenvoudige subsidiemogelijkheden voor de

huisartsenzorg, zodat het opleiden van medewerkers voor de huisartsenzorg

financieel beter wordt ondersteund. Dit geldt zowel voor de instroom vanuit

reguliere opleidingen als voor subsidieregelingen voor zij-instromers.

- pas wet- en regelgeving voor zij-instromers aan, zodat zij zonder

inkomensderving en extra kosten een zij-instroomtraject kunnen doorlopen.

- zorg voor een structurele oplossing van het financieringsprobleem bij de

opleiding VS en PA in de huisartsenzorg en voor voldoende opleidingsplaatsen

conform het advies van het Capaciteitsorgaan.



3/3

- investeer in de opleidingen voor de huisarts van de toekomst, zodat toekomstig

huisartsen toegerust zijn op de veranderende zorgvraag (zie in de bijlage de

brief van het NHG en UNH aan minister Kuipers, d.d. 28 april 2022).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luuk Elzinga, adviseur communicatie

bij de LHV. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 15170024 of per mail

l.elzinga@lhv.nl.

Met vriendelijke groeten,

Aard Verdaasdonk Dick Groot Wendy Borneman Ruben Wenselaar

vicevoorzitter LHV voorzitter VPH voorzitter NHG voorzitter InEen

Bijlage 1: Brief UNH en NHG: bevordering academische huisartsgeneeskunde



Geachte minister Kuipers, 

Voortbordurend op het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ wordt momenteel 

bij de totstandkoming van een Integraal Gezondheidszorg Akkoord volop nagedacht over oplossingen voor de 

uitdagingen waar de gezondheidszorg en samenleving voor staan. Bij veel van deze oplossingen speelt de huisarts 

een belangrijke rol. We staan met elkaar voor een grote maatschappelijke opgave waarbij voldoende goed 

toegeruste huisartsen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan passende en duurzame zorg. 

Al decennia leveren huisartsen persoonsgerichte, continue medisch-generalistische zorg van hoge kwaliteit. 

Huisartsgeneeskunde is een vak met eigen epidemiologie, diagnostiek en behandeling, gestoeld op degelijk 

huisartsgeneeskundig onderzoek. De uitstekende kwaliteit van de Nederlandse huisartsenzorg steunt op een 

sterke wetenschappelijke basis. De huisartsenzorg vervult daarmee een onmisbare en cruciale factor in het 

(betaalbaar houden van het) Nederlandse zorgsysteem. 

Wij, de zeven academische afdelingen huisartsgeneeskunde en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 

zien het duurzaam blijven ontwikkelen en versterken van de huisartsgeneeskunde, als onze voornaamste taak. 

Wij doen dit door het geven van uitstekend onderwijs, het opleiden van de huisartsen van de toekomst, het doen 

van excellent  wetenschappelijk onderzoek met een goede vertaling in richtlijnen en hulpmiddelen voor in de 

spreekkamer van de huisarts, en het ontwikkelen van zorginnovatie met krachtige impact op de dagelijkse praktijk. 

Echter, het huidige systeem knelt op verschillende punten, waardoor de beoogde versterking van de rol van 

huisartsen vanuit de academie in gevaar komt.  

Voor toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg, en om te kunnen voldoen aan de ambities uitgesproken 

in het coalitieakkoord, is structurele financiering van de academische huisartsgeneeskunde nodig. Wij vragen u 

daarbij om het volgende: 

 Per e-mail: ministervws@minvws.nl 
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 Minister E.J. Kuipers 
 Postbus 20350  
 2500 EJ   Den Haag 

Utrecht, 28 april 2022 
Uw kenmerk : 
Ons kenmerk : RvB-UNH 22-028/WB/PB/mvdw   
Onderwerp :   bevordering academische huisartsgeneeskunde 



1. Investeer in opleidingen voor de huisarts van de toekomst

De toekomstige huisarts opleiden vraagt om innovatie van de opleiding met het oog op het veranderende 
zorglandschap. Ontwikkelingen rondom verplaatsing van zorg, digitalisering, netwerkzorg en samenwerking met 
het sociale domein vragen aanvullende kennis en vaardigheden van huisartsen die aan de orde moeten komen in 
de opleiding. Deze innovatie kan alleen gedaan worden wanneer er een investering gedaan wordt in de 
huisartsenopleidingen, zowel voor aanpassing van het curriculum, als voor het opleiden van extra huisartsen. 
Ook het blijvend investeren in de opleiding van huisarts-onderzoekers is van groot belang. Deze ‘clinical scientists’ 
spelen voor de beroepsgroep een zeer belangrijke rol in de academische onderbouwing van het vak en zijn 
daardoor onmisbaar voor het behoud van een toekomstbestendig zorgsysteem.

2. Zorg voor voldoende financiële middelen voor huisartsgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek 
Kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek is een noodzakelijke en onmisbare bouwsteen voor het 
behoud van kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg. Onderzoeksbudgetten, beschikbaar via ZonMw-fondsen, 
dienen zowel voor het uitvoeren en versterken van huisartsgeneeskundig onderzoek als voor het opleiden van 
huisarts-onderzoekers.

De ZonMw-programma’s ‘Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde’ (HGOG) en het ‘Kennisprogramma 
Huisartsgeneeskunde’ (KPHAG) lopen beide in 2022 af. Het is van eminent belang dat er voldoende 
onderzoeksgelden voor toekomstige huisartsgeneeskundig onderzoek en voor het opleiden van huisarts-

onderzoekers beschikbaar blijven komen.

3. Ondersteun een goede onderzoeksinfrastructuur voor de eerste lijn

Huisartsgeneeskundig onderzoek vindt niet plaats in ziekenhuizen maar, geïnitieerd vanuit de zeven academische 
afdelingen huisartsgeneeskunde, in vele huisartsenpraktijken. Dit vraagt ondersteuning en coördinatie. De 
hiervoor benodigde structurele financiering van regionale academische huisartsgeneeskundige infrastructuren 
ontbreekt echter. In deze werkplaatsen wordt het ontwikkelen van veranderkracht gericht op regionale 
zorginnovatie geborgd. Ook wordt het onderhoud en de doorontwikkeling van huisartsgeneeskundige 
routinezorgdatabases ten behoeve van onderzoek en monitoring mogelijk gemaakt. Op die manier wordt de 
academisering van de huisartsgeneeskunde solide vorm gegeven, wordt gewerkt aan regionaal maatwerk samen 
met andere eerstelijns zorgaanbieders, de tweede lijn en het sociale domein. Wij achten het noodzakelijk om te 
investeren in academische werkplaatsen huisartsgeneeskunde, in lijn met de reeds geboden ondersteuning aan 
academische werkplaatsen van specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

4. Behoud de belangrijke relatie tussen onderzoek en praktijk

De kennis voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek wordt door het Nederlands Huisartsen Genootschap 
vertaald naar richtlijnen en hulpmiddelen voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Onder andere de NHG-

Standaarden en de website Thuisarts.nl hebben in de implementatie van nieuwe kennis zowel voor huisartsen als 
patiënten een belangrijke toegevoegde waarde. Hierdoor komt nieuwe kennis zo snel mogelijk op de plaats 
waarvoor hij bedoeld is: bij de patiënt.

Kennislacunes die worden onderkend tijdens het vertalen van de wetenschap en bij gebruik in de praktijk, worden 
verzameld in onderzoeksagenda’s, die het startpunt zijn voor het initiëren van nieuw onderzoek vooral uitgevoerd 
bij de academische afdelingen huisartsgeneeskunde. Een actueel voorbeeld is de ‘Kennisagenda COVID-19 
Huisartsgeneeskunde’.

Voor deze vertaling van wetenschap naar de praktijk, en van de praktijkvragen naar de wetenschap, blijven 
structureel Kwaliteitsgelden via ZonMW nodig. Werven en binden van goede wetenschappelijk medewerkers die 
als vakmensen dit vertaalproces en de doorontwikkeling daarvan beheersen vereisen een stabiele 
financieringsgrondslag.



Wij zijn overtuigd van de onmisbare bijdrage van de huisartsenzorg aan een duurzame en kwalitatief 

hoogwaardige gezondheidszorg in Nederland. Graag gaan we verder met u in gesprek om te bespreken hoe we 

ook vanuit de academie in gezamenlijkheid kunnen bijdragen aan het behouden en doorontwikkelen daarvan, 

ook in de toekomst. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Ir. W.M. (Wendy) Borneman, huisarts 

Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Huisartsen Genootschap 

Prof. dr. J.E (Patrick) Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam 

Voorzitter Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH) 

Mede namens de afdelingen huisartsgeneeskunde participerend in UNH: 

Prof. dr. M.E. Numans, (hoofd afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde LUMC),  

Prof. dr. J. Bont (hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC),  

Prof. dr. J. W.M. Muris (hoofd vakgroep Huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht),  

Dr. D.L.M. Zwart (hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht),  

Prof. dr. H.J. Schers (hoogleraar huisartsgeneeskunde Radboudumc),  

Prof. dr. N.D. Scherpbier (hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, UMCG) 


