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Gesprekkenreeks 
met huisartsen
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Thema’s die 
huisartsen aan 
het hart gaan

Behoefte aan domeinoverstijgende 
financiering en structurele  
financiering van innovatieve  
projecten

Aanpak van regeldruk  
en vermindering van  
administratieve lasten

Regeldruk

Financiering
Huisvesting

Anders werken

Voorlichting

Landelijk uitrollen van succesvolle 
projecten die leiden tot Meer Tijd  

Voor de Patiënt (MTVP) inclusief  
Krachtige Basiszorg 

Investeren in publieksvoorlichting over gepast 
gebruik van huisartsen (spoed)zorg, omdat de 

toegankelijkheid en kwaliteit van zorg steeds 
meer onder druk staan

Aanpakken van 
huisvestingsproblematiek 

Aandacht voor personeelstekort in de
huisartsenzorg, met ruimte om (digitale) innovatieve 
oplossingen die deze tekorten (deels) ondervangen 

toe te passen in de huisartsenpraktijk 
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Beoog bij het opstellen van landelijk 
beleid om de administratieve last van de 
uitvoering van dit beleid voor huisartsen 
zo minimaal mogelijk te houden 

Evalueer het huidige beleid op de administratieve 
last hiervan voor huisartsen en pas deze waar nodig 
aan om regeldruk voor huisartsen te verminderen

Verken mogelijkheden om domein-
overstijgende samenwerking daad-
werkelijk integraal te kunnen bekosti-
gen en moedig cofinanciering aan 

Maak het mogelijk om extra personeel 
aan te trekken die de huisartsenpraktijk 
kan versterken

Zet als zorgverzekeraar in op duur-
zame financiering voor succesvolle 
projecten zoals Krachtige Basis-
zorg en wijkmanagement

Stimuleer waar mogelijk samen-
werking in plaats van competitie 
tussen zorgverzekeraars 

Moedig aan dat de gemeente 
lange termijn financieringsaf-
spraken maakt met het sociaal 
domein om continuïteit in samen-
werking te waarborgen 

Adresseer problematiek rondom 
huisvesting van huisartsen-
praktijken op landelijk niveau 
en betrek gemeenten hierbij

Regio Noordwest
14/11/2022

De Haarlemse  
Huisdokters

Regio West
17/10/2022

Rijnmond Dokters 
Rotterdam

Regio Oost
13/10/2022
Eerstelijns- 

centrum Tiel

Regio Noord
05/12/2022
Veendokters  

Barger-Compascuum

Regio Midden
17/11/2022

Altrecht 
Woerden

Regio Zuidoost
14/12/2022

Medisch Centrum 
Lambertus  

Blerick

• Het IZA omvat concrete afspraken 
over het verbeteren van de samen-
werking tussen het sociaal domein, de 
huisartsenzorg en de ggz

• Regionale samenwerking wordt ge-
concretiseerd in de visie op de eerste- 
lijnszorg van 2030 en het daaraan 
gekoppelde plan van aanpak tot 
2026

• Het IZA omvat afspraken over  
domeinoverstijgende financiering

 

• Het Programma [Ont]Regel de 
Zorg (ORDZ) wordt voortgezet 

• Alle regels worden getoetst aan het 
uitgangspunt ‘zinnig en radicaal 
simpel’ en nieuwe regels worden be-
sproken met een groep praktiseren-
de professionals

• Drie subsidierondes in 2022-2023 
(totaal €9,5 mln) bieden o.a. huis- 
artsen mogelijkheden om admini- 
stratieve lasten aan te pakken

• Het financieel kader voor de huis-
artsen en de gehele eerstelijnszorg 
groeit de komende jaren het hardst 
van alle zorgsectoren

• De NZa geeft in 2023 advies over 
structurele financiering van MTVP 
per 2024

• VWS heeft de NZa gevraagd om 
de ANW-tarieven met ingang van 
2023 substantieel te verhogen

• Het aantal opleidingsplekken voor 
huisartsen wordt per 2023 met een 
ingroeimodel verhoogd. Ook wordt in 
2023-2025 het aantal opleidingsplek-
ken voor verpleegkundig specialis-
ten en physician assistants verhoogd

• Het Programma Toekomstbesten-
dige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 
(TAZ) met acties om de arbeidsmarkt 
voor zorg en welzijn toekomstbesten-
dig te maken, gaat van start

• VWS is in gesprek met ZN, LHV, InEen, 
NZa, VNG en een aantal (grote) ge-
meenten om oplossingsrichtingen 
voor de huisvesting nader uit te 
werken. In zomer 2023 zijn werkbare 
afspraken en een handreiking (incl. 
voorbeelden van lokale oplossingen) 
gereed

• Voor MTVP wordt beschikbare bud-
gettaire ruimte ingezet voor de 
realisatie van MTVP in de huisartsen- 
praktijk en ondersteuning door de RHO 

• Er wordt een landelijke leidraad 
MTVP ontwikkeld waarmee huisartsen  
bij elke verzekeraar met MTVP aan de 
slag kunnen gaan

• Het IZA omvat afspraken over de inzet 
van digitalisering

• Er wordt ingezet op betere publieks-
voorlichting over de rol van de 
acute zorg 

• Vanuit de (acute) zorg wordt een 
communicatiestrategie ontwikkeld 
en zijn middelen beschikbaar

Regio Zuidwest
19/10/2022

Huisarts en Zorg 
Gorinchem

Bied als zorgverzekeraar ruimte 
om succesvolle regionale projecten  
op landelijk niveau toegankelijk  
en toepasbaar te maken

Samenwerking Financiering Personeel Huisvesting Anders werken VoorlichtingRegeldruk

Met deze uitgangspunten ondersteunt het IZA de huisartsen

Zorg voor goede uitwisseling 
van informatie en gegevens 
tussen domeinen

Dit doen wij als huisartsen zelf

Behoefte aan regionale samenwerking 
met een rol voor de RHO t.b.v. een brede  
samenwerking met o.a. sociaal  
domein, tweede lijn en GGZ

Samenwerking1

Wees als overheid een 
“coach” die de spelers in 
en rondom de huisartsen-
zorg ondersteunt om hun 
werk gezamenlijk goed te 
kunnen doen 

Blijf investeren in 
het sociaal domein, 
zodat gemeenten 
de mogelijkheid 
hebben om de 
samenwerking met 
de huisarts te ver-
stevigen

Zet in op het versterken van de 
samenwerking in de regio, met 
behoud van ruimte om huisartsen-
zorg in verschillende soorten en 
maten vorm te geven

Bied ruimte voor huisartsen 
om opdrachten (zoals het 
vormgeven van een imple-
mentatieplan voor de invoe-
ring van gedifferentieerde 
ANW-tarieven) binnen de 
kaders in vrijheid te kunnen 
invullen

Zet landelijke campagnes 
op die burgers informeren 
over gepast gebruik van 
de huisartsenzorg

Investeer in de ontwikkeling 
van leefstijlinterventies om 
gezondheidsvaardigheden 
van patiënten te bevorderen

Personeel4

Als huisartsen ver-
sterken we onder-
linge samenwerking 
door ons te vereni-
gen in RHO’s zoals 
bij Rijnmond Dok-
ters in Rotterdam

We zetten in op  
samenwerking 
binnen de eerste-
lijn, door de eerste-
lijnszorg centraal te 
organiseren zoals  
in Eerstelijns- 
centrum Tiel

We continu-
eren samen-
werking met 
het sociaal 
domein, door  
bijvoorbeeld de 
inzet van een  
wijkmanager

We versterken  
samenwerking 
met de tweede lijn, 
door bijvoorbeeld 
(digitaal) intercolle-
giaal overleg te or-
ganiseren met me-
disch specialisten 

We zoeken samen- 
werking met de ggz 
door bijvoorbeeld 
in de omgeving 
Utrecht samen met 
Altrecht gebieds-
teams ggz vorm  
te geven

Als huisartsen beogen  
we onze praktijkvoering 
zo efficiënt mogelijk 
te organiseren, denk 
bijvoorbeeld aan de toe-
passing van interventies 
rondom taakdifferentiatie 
en lean werken 

We continueren 
succesvolle  
(domeinoverstij-
gende) projecten, 
bij voorkeur met 
zicht op meerjarige 
financiering 

We passen waar 
mogelijk digitali- 
sering en taak- 
differentiatie 
toe om het per-
soneelstekort  
te ondervangen

Bij De Haarlemse 
Huisdokters die het 
concept Flexdokters 
toepassen, hebben 
we via de inzet van 
digitalisering bij-
voorbeeld geen inzet 
van assistenten nodig 

We maken het prak-
tijkhouderschap 
weer aantrekkelijk 
door bijvoobeeld bij  
Veendokters in Bar- 
ger-Compascuum 
een innovatieve 
praktijk in te richten

We gaan het  
gesprek aan 
met gemeenten 
om mogelijk-
heden rondom 
huisvesting te 
verkennen 

Door toepassing 
van digitalisering 
hebben we min-
der praktijkruim-
te nodig, zoals 
bijvoorbeeld bij 
Westerdokters in 
Amsterdam 

We zetten MTVP-projec-
ten op, zoals bijvoorbeeld 
bij Huisarts en Zorg in 
Gorinchem en Krachtige 
Basiszorg bij Rijnmond 
Dokters in Rotterdam en 
delen geleerde lessen met 
andere regio’s 

We nemen de 
tijd onze rol te 
verhelderen en 
zelfredzaam-
heid te stimule-
ren bij patiënten 

We zetten Positieve Gezond-
heid in om het welzijn van 
patiënten te bevorderen en 
maken daarbij gebruik van de 
kracht van de samenleving, bij-
voorbeeld door bij Syntein en 
Cohesie de samenwerking aan 
te gaan met burgerinitiatieven 

Samenwerking Personeel Huisvesting Anders werken VoorlichtingRegeldruk Financiering

We werken in-
tegraal samen 
aan regionale 
vraagstukken 
via bijvoorbeeld 
de regiodeal 
Noord-Limburg

Maak het voor huisartsen (financieel) mo-
gelijk om innovatieve oplossingen die een 
alternatief bieden voor de inzet van perso-
neel, toe te passen in de huisartsenpraktijk 


