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Inleiding

Om vijf voor twaalf ’s nachts, op 11 maart van dit jaar, stond een 
handjevol huisartsen voor de glazen pui van een aardedonker mi-
nisterie van VWS. Dit spontane actiecomité was naar Den Haag 
gekomen om een manifest op de deur te spijkeren. Een manifest 
met een noodkreet: de huidige uitwassen in het stelsel van huis-
artsenzorg ondergraven de positie van de huisarts en slurpen tijd, 
energie en  aandacht weg bij de patiëntenzorg. 

De noodkreet trok de aandacht. Het bleek het begin van een 
razendsnel groeiend protestgeluid tegen de misstanden in de 
dokterspraktijk. Binnen enkele weken ondertekenden 7800 huis-
artsen - en ruim 17.000 sympathisanten! - het Manifest van de 
Bezorgde Huisarts op www.hetroermoetom.nu. Er kwam brede 
media-aandacht op gang, collega-beroepsgroepen betoonden hun 
sympathie en er gingen deuren open bij zorgverzekeraars, bij Ka-
merleden en bij de minister. Ook binnen de eigen beroepsgroep 
kwam de discussie los over de mate van medewerking aan het 
huidige systeem.

Ondertussen had het actiecomité een oproep gedaan aan alle on-
dertekenende huisartsen: welke last heb je in je eigen praktijk van 
de bureaucratie? Ondervind je een ondergeschikte positie ten op-
zichte van de zorgverzekeraars aan den lijve? Voel jezelf ook een 
gebrek aan vertrouwen in je professionaliteit? In  korte tijd rea-
geerden tientallen huisartsen, met een veelvoud aan voorbeelden 
van wat er in hun praktijk misgaat. Dit boekje is een bloemlezing 
uit die misstanden. Ongetwijfeld voor elke huisarts herkenbaar en 
moeiteloos aan te vullen met eigen praktijkervaringen.

Deze bloemlezing toont hoe noodzakelijk het is dat er snel ver-
andering komt in de positie van de huisarts. De papierwinkel, de 
kafkaiaanse telefonades en correspondentie, de dataverzameldrift, 
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de medische onkunde bij verzekeraars, het ontbreken van een in-
houdelijke dialoog met hen. Ze leveren de huisarts op dagelijks 
basis zoveel frustratie, schrijnende situaties en demotivatie op dat 
hij er – zonder overdrijven – in dreigt te verzuipen.

Toch waken we ervoor de zwarte piet voor deze misstanden alleen 
maar bij de zorgverzekeraars neer te leggen, hoe prominent zij ook 
mogen figureren in de vele voorbeelden in dit boekje. De spel-
regels waar de huisartsenzorg nu mee opgezadeld is, zijn immers 
voor een belangrijk deel door de politiek opgesteld en zullen dus 
ook door de politiek gewijzigd moeten worden. 

En dus blijft ons comité aankloppen bij alle betrokken partijen 
– verzekeraars, politiek en huisartsen - om het roer te helpen 
omgooien in de huisartsenzorg. Zo bieden we op 2 juni de 7800 
manifesten aan de Tweede Kamer aan. En initiëren we op 10 juni 
een breed debat in de Rode Hoed in Amsterdam over de toekomst 
van de huisartsenzorg. In aanwezigheid en met betrokkenheid van 
alle partijen die mede sturing kunnen geven aan een nieuwe koers. 
Een koers die recht doet aan het belang van de patiënten in onze 
spreekkamers en aan de betrokkenheid, professionaliteit en vak-
kennis van de Nederlandse huisarts.

Bij al die initiatieven houden we de praktijkvoorbeelden uit dit 
boekje op ons netvlies. Ze vertellen ons en alle andere betrok-
kenen waar we het voor doen. En maken uiterst concreet waar de 
pijnpunten liggen. De ervaringen van al deze huisartsen hebben 
we daarbij wel onherleidbaar gemaakt, door alleen hun vestigings-
plaats, of soms provincie, te vermelden. Uiteraard zijn hun namen 
wel bij ons bekend. Waar we dat voor de leesbaarheid nodig acht-
ten hebben we de voorbeelden van verklarende voetnoten voorzien 
en licht geredigeerd. Daarbij hebben we de inhoud uiteraard zo-
veel mogelijk intact willen laten. 
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Tot slot een woord van dank. Zonder de bevlogen steun van een 
groot aantal mensen was dit boekje nooit tot stand gekomen. En 
zeker niet in die zeer korte tijdspanne. Onze dank gaat uit naar 
grafisch ontwerper Fiel van der Veen die dit boekje geheel onbaat-
zuchtig vorm gaf. Naar alle illustratoren en uitgevers die hun werk 
om niet ter beschikking hebben gesteld. Naar de VvAA, de ver-
eniging voor zorgprofessionals, en de Landelijke Huisartsen Ver-
eniging, die de totstandkoming van ‘Help! de dokter...’ financieel 
mogelijk maakten. En uiteraard was dit boekje ondenkbaar geweest 
zonder de input van al die huisartsen die de moeite en de tijd heb-
ben genomen om hun dagelijks frustraties over de misstanden in 
de huisartsenzorg met ons te delen.

Haarlem, 31 mei 201

Pieter Bots
Stan van den Buijs
Matthijs Donner
Lucas Fraza
Peter de Groof

Pascale Hendriks
Josephine Kan
Henri Meeuwissen
Bart Meijman
Jacques de Milliano

Mai Neijens
Hans Padding
Bas de Rooij
Toosje Valkenburg
Tony van Wieringen

Actiecomité Het Roer Moet Om:
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Hoofdstuk 1
Bureaucratie

Van alle reacties die we van huisartsen ontvin-
gen, gaan de meeste over de bureaucratie die het 
dagelijkse dokterswerk overspoelt. Of, zoals een 
huisartsen-echtpaar uit Hendrik-Ido-Ambacht het 
typeert: ‘de eindeloze stroom aanvragen, machti-
gingen en verklaringen die alleen maar meer wordt’. 
Naast deze stapels papier zadelt de bureaucratie de 
huisarts ook nog eens op met talloze telefoontjes op 
zoek naar de juiste instantie, naar duidelijkheid over 
een vergoeding of naar noodzakelijke gegevens. En 
– niet in de laatste plaats – leidt de bureaucratie ook 
tot hardvochtigheid, tot ver-ontmenselijking van de 
zorg. Zoals in die reactie van een huisarts uit Lith: 

Op de dag dat een patiënt van mij overlijdt, wordt een declaratie 
voor een visite aan hem afgewezen. De patiënt is dan immers “uit 
de verzekering”.
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De papierwinkel 
Elke huisarts heeft dagelijks meerdere keren te maken 
met formulieren die ingevuld moeten worden. De 
top-4: Verklaring medische noodzaak (merk) genees-
middel; Verband machtiging formulier; Incontinentie-
materiaal; Formulier stoppen met roken. Daarnaast 
zijn er ook nog andere instanties, zoals het UWV en 
het CIZ, die de huisarts bestoken met formulieren. 
Het Uitvoeringsverzoek van de vele thuiszorgorgani-
saties is daar een notoir voorbeeld van.

Elke thuiszorgorganisatie waar ik mee te maken heb, heeft weer 
een ander formulier voor een uitvoeringsverzoek. Bovendien ben 
je niet met één formulier klaar. In de zorg voor terminale patiënten 
verandert er soms elke dag wel wat aan de medicatie toediening, 
de dosering, katheter inbrengen, enzovoort. Thuiszorginstellingen 
vragen voor elke wijziging een nieuw uitvoeringsverzoek dat dan 
weer gefaxt dient te worden. Elke dag opnieuw dus.

Een huisarts uit Santpoort-Noord
  

De frustratie om vaak meerdere pagina’s beslaande formulieren te 
moeten invullen, om van de zijde van de verzekeraars voorzienin-
gen te krijgen, variërend van zittend ziekenvervoer tot oedeemthe-
rapie, verbandmiddelen, noem maar op.

Een huisarts uit Poeldijk

Ik moest deze week een brief maken voor het CIZ, dat een me-
vrouw die al jaren dement is nog steeds dement is. Hoezo onzin-
nige administratie? Eens dement, altijd dement. En welke patiënt 
draagt met plezier een luier, niemand toch? Waarom dan die on-
zinnige briefjes? We schrijven het alleen voor als het nodig is!

Een huisarts uit Lochem
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Dat aanvragen van incontinentiemateriaal! Incontinentie is so-
wieso al een van de meest beschamende kwalen die je als patiënt 
kunt hebben. De inkoop bij de leveranciers is een drama en spoed-
aanvragen zijn een hel. Patiënten worden tot in detail bevraagd 
over hun luier-gebruik en raken helemaal overstuur. Een dame met 
continu aandrang tot defecatie en incontinentie door een door-
groeiende tumor in het kleine bekken moet steeds soebatten om 
het niet met maar drie luiers per dag te hoeven doen. Elke keer 
opnieuw hetzelfde telefonisch interview door weer een andere 
medewerkster. Al een paar keer had ik haar in tranen bij me op het 
spreekuur.

Een huisarts uit Amsterdam

De invoering van het LSP1 zorgt voor heel veel administratieve 
drukte en onrust. De noodzakelijke aanpassingen op het HIS2 
zijn een tijdrovende bezigheid Het aanvragen en afleveren van de 
toegangspasjes is een toestand (soms voor 1 pasje 3x een bezoek 
van een koerier die per direct tijdens je spreekuur je paspoort wil 
zien, je handtekening wil hebben, soms ben je net weg voor een 
spoedvisite, moet je nieuwe afspraak maken etc). Het vragen van 
toestemming aan patiënten is een enorme klus en leidt vaak tot 
discussies over voors en tegens tijdens het spreekuur waar eigenlijk 
geen tijd voor is. Natuurlijk is er een financiële compensatie. Maar 
inmiddels zijn we al vele jaren bezig met deze operatie en nog bijna 
niemand van de huisartsen in Nederland kan werken met het LSP. 
De huisartsen die er vroeg bij waren destijds hebben zelfs al weer 
nieuwe pasjes moeten aanvragen en waarvoor eigenlijk? 

Een huisarts uit regio Haarlem

Een vrouw met een BH met prothese vanwege afzetten van haar 
borst vanwege borstkanker. Elke twee jaar een nieuwe machtiging 

1.Via het LSP-systeem, dat momenteel wordt ingevoerd, kunnen zorgverleners 
medische gegevens via de computer inzien.
2. Het Huisartsen Informatie Systeem
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nodig. Hoewel ik vermoed dat de borst niet uit zichzelf aangroeit 
(maar ik het nooit heb gecontroleerd) is de verzekering kennelijk 
bang dat ze in dat geval toch stiekem een prothese aanvraagt. 

Een huisarts uit Noord-Holland

Van het kastje naar de muur
De zorg is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat 
het voor huisartsen onmogelijk wordt om altijd te 
weten hoe het systeem in elkaar zit. Elke instelling 
en elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen regels. He-
laas weten de instellingen zelf vaak ook niet meer 
hoe het zit. 

Sinds de veranderingen per 1 januari 2015 kost het uren en uren 
rondbellen om adequate (crisis-)opvang voor ouderen te regelen. 
Ik word steeds vaker van het kastje naar de muur - en weer terug 
– gestuurd. En dan ook vaak op zeer onaangename toon, waarbij 
iedereen elkaar de zwarte piet toespeelt.

Een huisarts uit Zuid-Holland

Over die ZZP-indicaties: hoe weet ik als huisarts welke ZZP-indi-
catie een patiënt heeft? De huisartsen krijgen er geen bericht over, 
maar hebben de informatie wel nodig voor hun declaraties. Aan-
vankelijk belde ik naar het CIZ3 maar dat levert niks op; die mogen 
of kunnen het niet doorgeven. Moet ik dus elk jaar alle thuiszorg-
organisaties die patiënten van mij in zorg hebben opbellen. Nu 
gaan dit jaar de thuiszorg-verpleegkundigen zelf indiceren. Zouden 
zij deze informatie wel aan ons kunnen en mogen doorgeven? 

Een huisarts uit Noord-Holland

Ik verwijs via ZorgDomein4 een patiënte voor een darmonderzoek 
naar een van onze ziekenhuizen. Wachttijd meer dan 3 maanden. 
3. CIZ: Centrum indicatiestelling zorg
4. ZorgDomein regelt onder andere het digitaal verwijzen van patiënten
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Een alternatief in onze stad is Polidirect, een privékliniek. Wacht-
tijd korter dan twee weken, bovendien wordt er zeer klantvrien-
delijk en communicatief gewerkt. Kwalitatief uitstekend. Patiënte 
vraagt me of dat wel vergoed wordt door VGZ. Ik geef aan dat 
het verstandig is dat zelf bij VGZ na te vragen, want alle verzeke-
raars hebben andere regels, dat is voor de huisarts niet te volgen. 
De telefonist van VGZ geeft haar aan dat dit niet vergoed wordt, 
want ze hebben geen contract met Polidirect. Dus belt de patiënte 
mij weer dat ze dan een alternatief wil en het liefst niet te lang wil 
wachten. Volgens de telefoniste van VGZ kon de huisarts dit zo 
regelen via ZorgDomein! Ik bel maar weer eens met Polidirect en 
daar geeft men aan dat men dit vaker hoort, maar dat hun declara-
ties bij VGZ gewoon betaald worden. Het heeft mij weer veel tijd 
en ergernis gekost!

Een huisarts uit Tilburg

Wie vergoedt wat?
Welke behandeling wordt vergoed? En door welke 
zorgverzekeraar wel en welke niet? En wat als een 
vergoeding lopende een behandeling opeens stopt. 
Het kost de huisarts handenvol tijd om dit uit te 
zoeken en aan hun patiënten uit te leggen. Als het 
al uit te leggen valt, want soms levert het uitermate 
schrijnende situaties op.

Een 34-jarige jonge moeder met familiair belaste darmkanker, 
wordt net als haar inmiddels overleden vader en broer behandeld in 
Leuven. Na meer dan een jaar daar onder behandeling te zijn ge-
weest met operaties en chemo’s, komt ze er achter dat Leuven in-
eens geen contract meer blijkt te hebben met haar zorgverzekeraar. 
Gevolg: een schuld van 60.000 euro aan Leuven en een gedwongen 
switch van behandelaar, dus verhuizen naar een ander ziekenhuis, 
met een andere visie. Dit levert veel extra stress en lijden op in haar 
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laatste levensfase. Vorige week overleed ze. Ze laat een echtgenoot, 
een achtjarige dochter en schuld van 60.000 euro achter

Een huisarts uit Noord-Brabant 

We ontvingen dit jaar een brief van VGZ van een aantal kantjes: 
welke aandoening waar in welk ziekenhuis vergoed wordt en welke 
GGZ-aanbieder wel en welke niet. VGZ is niet eens onze prefe-
rente zorgverzekeraar5. Als alle verzekeraars dit gaan doen, dan 
moet ik bij een verwijzing, na besloten te hebben naar welk speci-
alisme ik iemand verwijs, kijken welke zorgverzekeraar die patiënt 
heeft, dan de lijsten erbij pakken om te kijken bij welke zorgaan-
bieder deze behandeling door deze verzekeraar vergoed wordt. 
Om dan uit te leggen aan de patiënt hoe dit werkt. Kan zomaar 
een ziekenhuis zijn waarvan ik de specialisten niet ken, de afspra-
ken rond verwijzen niet, etcetera. Dit is toch niet bij te houden! 

Een huisarts uit Amsterdam

Meerdere malen per dag komen patiënten op het spreekuur ver-
haal halen vanwege het steeds weer opnieuw wijzigen van fabrikant 
van geneesmiddelen door de apotheek. Ongetwijfeld door het weer 
wijzigen van de voorkeurs-farmaceuten van de zorgverzekeraars. 
Veel patiënten begrijpen niets van deze terugkerende wijzigingen 
en denken dat de dokter daar verantwoordelijk voor is, of nog er-
ger: daar financieel beter van wordt! 

Een huisarts uit Poeldijk

Er komt een vrouw bij me met artrose van de hand en veel pijn. Ik 
bel de reumatoloog voor advies. Na beoordeling van de röntgen-
foto adviseert hij te beginnen met een spalk. Ik schrijf hiervoor een 
briefje. Na verloop van tijd komt de vrouw bij me terug en vertelt 
dat de klachten een stuk verbeterd zijn. Alleen: ze moest 70 euro 

5. Nederland is opgedeeld in regio’s, in elk waarvan één van de vier grote zorgver-
zekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) mede namens de andere drie, afspraken 
maakt met de huisartsen. Die verzekeraar heet dan de ‘preferente verzekeraar’.
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betalen voor de spalk, omdat de huisarts die had voorgeschreven 
en niet de specialist. Ik stuur brief naar zorgverzekeraar Achmea, 
dat de reumatoloog dit advies gratis had gegeven en we zo toch 
juist geld hadden uitgespaard. Een bezoek aan de reumatoloog is 
immers veel duurder dan een spalk van 70 euro. Achmea blijft bij 
standpunt dat het niet vergoed wordt, ook nadat ik het nog eens 
telefonisch toelicht.
Gevolg: nu bespreek ik met patiënten die een spalk nodig hebben 
hoe het geregeld is. Als het eigen risico al gebruikt is, kiezen veel 
mensen dan dus voor verwijzing naar de reumatoloog. Kosten wor-
den hoger, mensen moeten onnodig naar de specialist. Bovendien 
wordt de huisarts hier heel verdrietig van. Hier spreekt toch alleen 
maar wantrouwen uit in het oordeel van de huisarts? 

Een huisarts uit Haarlem

Als ik op dezelfde dag een patiënt eerst voor probleem A zie, en 
vervolgens voor probleem B een M&I-verrichting6 declareer, dan 
wijst de zorgverzekeraar steevast één van beide af. En meestal het 
hoogste bedrag. De NZA heeft bepaald dat wij namelijk niet twee 
verrichtingen op één dag mogen declareren. Als ik hierover bel 
met de verzekeraar, dan is er geen oplossing voor. Blijkbaar moet 
ik frauderen door één van beide verrichtingen op een andere da-
tum te zetten. Ook als een patiënt op dezelfde dag door de assis-
tente wordt gezien voor het uitspuiten van de oren en aansluitend 
bij mij een lang consult heeft in verband met buikklachten, dan 
wordt dat niet geaccepteerd. Terwijl we juist service verlenen aan 
de patiënt door hem aansluitende afspraken te geven.

Een huisarts uit Noord-Brabant

Recent had ik twee patiënten die, na aangegeven te hebben dat ze 
wilden stoppen met roken met behulp van medicatie, ik een recept 

6.  M&I: Modernisering en Innovatie. Regeling waarmee bepaalde handelingen 
van een huisarts, bijvoorbeeld een chirurgische ingreep of het maken van een 
ECG, apart gefinancierd worden.
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voor Varenicline7 had voorgeschreven. Recept naar de eigen apo-
theek gestuurd en machtigingsformulier ingevuld en opgestuurd. 
Maar toch kregen ze de medicatie niet vergoed. Aan mij om het op 
te lossen… 
Bij de eerste patiënt bleek dat zijn eigen apotheek het medicijn niet 
mocht leveren en dat had ik moeten weten! Want dat deden alle 
zorgverzekeraars zo. Oh, dus bij verzekeraar Y moet ik het recept 
op papier uitprinten en dan meegeven aan de patiënt, die het recept 
moet opsturen naar de zorgverzekeraar, die het doorstuurt naar de 
apotheek van die zorgverzekeraar en dan na 1-2 weken krijgt de pa-
tiënt het medicijn. Kost heel veel tijd, uitzoeken en ergernis. 
Bij de tweede patiënt bleek ik het medicijn wel te mogen voor-
schrijven en ja, het mag ook nog via de eigen apotheek van de 
patiënte. Maar de patiënte moet de begeleiding krijgen van een 
door de zorgverzekeraar ingekochte instantie (die de begeleiding 
telefonisch doet). De eigen huisarts mag de begeleiding niet doen, 
anders wordt het niet vergoed!

Een huisarts uit Amsterdam

Ondanks dat ik al jaren uitsluitend medicijnen zonder merk te ver-
melden voorschrijf, moet ik toch regelmatig in discussie met pati-
enten die hun medicijn persé van een bepaald merk willen, omdat 
ze andere merken niet zeggen te verdragen. Dit alles is te danken 
aan het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, die bepalen van 
welke fabrikant het medicijn ingekocht moet worden door de apo-
theek. Dit leidt ook tot verhitte discussies en soms agressie aan de 
balies van apothekers, die uit arren moede de patiënt dan maar te-
rugverwijzen naar mij, om het in orde te maken. Ik ben niet 
tegen preferentiebeleid, maar enkele euro’s extra besparen over 
de rug van de relatie tussen arts en patiënt of apotheker en patiënt 
gaat te ver. 

Een huisarts uit Veldhoven

7. Medicijn tegen rookverslaving
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Het verwijscircus
De verwijsbureaucratie vreet tijd van de huisarts. 
Verwijzen, alleen maar om zorg vergoed te krijgen. 
Verwijzen volgens rituele formuleringen, anders 
komt de verwijzing retour. Verwijzen, als papieren 
tussenstation tussen twee andere zorgaanbieders. 
Huisartsen worden er moedeloos van:

Ik verwijs een patiënt naar een GGZ8-instelling vanwege ADHD-
symptomen, met het verzoek om nadere diagnostiek te doen en 
de behandeling op te starten. De patiënt blijkt inderdaad ADHD 
te hebben. Volgens de GGZ gaat het om enkelvoudige problema-
tiek die ook in de basis-GGZ behandeld kan worden. De patiënt 
wordt terugverwezen naar mij als huisarts met het verzoek een 
verwijzing op te stellen naar een andere GGZ-instelling, die ook 
basis-GGZ levert. Deze tweede instelling kan de psychiater erbij 
betrekken om medicatie advies te geven, en zo binnen de basis-
GGZ de behandeling op te starten. Deze instelling is toevallig 
een dochteronderneming van de eerstgenoemde GGZ, en veel 
medewerkers werken bij beide instellingen. Waarom moet de 
huisarts dan die interne verwijzing doen? Is de huisarts alleen 
maar administrateur? 

Een huisarts uit Noord-Brabant

Een patiënte verwijs ik door naar een GGZ-instelling. Die instel-
ling verwijst haar voor een mindfulness-cursus door naar een an-
dere GGZ-instelling. Dat leidt tot panisch telefoonverkeer, want 
als huisarts had ik een nieuwe verwijzing moeten maken. Heb ik er 
weer een administratief klusje bij... 

Een huisarts uit Amsterdam

8. GGZ: Geestelijke gezondheidszorg
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Het regionale ziekenhuis heeft plots bedacht dat patiënten die voor 
hun jaarlijkse controle bij de specialist komen, elk jaar opnieuw een 
verwijsbriefje moeten halen bij de huisarts. Zonder enige bekend-
making vooraf aan de huisartsen. Gevolg; ik word elke dag door 
enkele patiënten benaderd om een verwijsbrief te schrijven, zon-
der dat ik een reden heb om te verwijzen. Soms word ik zelfs met 
spoed gevraagd door de poli assistente om nu die brief te faxen, de 
patiënt zit namelijk al binnen bij de specialist en anders wordt de 
zorg niet vergoed! Af en toe wist ik niet eens dat de patiënt nog 
steeds jaarlijks bij die specialist kwam, nooit informatie daarover 
ontvangen... Wie heeft dit met welk doel verzonnen?

Een huisarts uit Hilversum

Er komt een patiënt op mijn spreekuur die bij de audicien is ge-
weest. Hij wil namelijk een versterker voor zijn TV, à 100 euro. 
Dat wordt vergoed! Maar wel alleen op voorschrift van een KNO-
arts. De patiënt vraagt mij om een verwijzing naar de KNO-arts, 
de patiënt zelf moet een halve dag vrij nemen om naar de KNO-
arts te gaan. De KNO-arts schrijft uiteindelijk de machtiging en 
natuurlijk een rekening….

Een huisarts uit Dieren

De telkens terugkomende ergernis dat ik alleen iemand naar de 
GGZ kan verwijzen als ik hier de volgende zinsnede in opneem: 
‘Hierbij verwijs ik dhr. A. in het kader van de basis/specialistische 
GGZ in verband met verdenking DSM IV stoornis’ . De verdere 
inhoud van de brief doet er niet toe, als ik maar afsluit met het ver-
melden van mijn AGB code9. Als ik zorgvuldig een inhoudelijke 
verwijsbrief opstel, voorzien van kopieën van relevante correspon
dentie, komt die niet zelden per ommegaande retour als ik niet de 
juiste codewoorden gebruikt heb.

Een huisarts uit Cuijck

9. Registratienummer van een zorgverlener, onder andere nodig voor declaraties
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Kan de dokter dàt ook nog even doen…?
De huisarts heeft dus al administratieve rompslomp 
genoeg te verwerken. Daar bovenop komt ook nog 
eens een stapel verzoeken en klussen, waar tegen 
‘nee’ zeggen geen optie is, want dan staat de pati-
ent in de kou...

Thuiszorg en casemanagers dementie vragen telkens om een mul-
tidisciplinair overleg met huisarts, mantelzorg, familie bij demente 
patiënten in de wijk. Dat is beslist heel zinvol, maar het kost enorm 
veel tijd voor de huisarts. Een uur tot anderhalf uur overleggen per 
keer is heel gewoon. De huisartsenzorg is hierop niet ingericht en 
ook niet op voorbereid. 

Een huisarts uit IJmuiden

Een bejaarde dame met een breuk van de enkel is geopereerd 
en mag haar been niet belasten. Is in het weekend naar huis ge-
stuurd. Het ziekenhuis is vergeten dat patiënte naar de revalida-
tie-afdeling van  een verpleeghuis moest. Of wij op maandag dat 
even willen regelen. Wij als huisartsen mogen echter de indicatie 
niet stellen. Het ziekenhuis kan dat niet meer, want mevrouw is 
al thuis. De wijkverpleging mag, kan en wil de indicatie niet stel-
len. (Daar krijgen ze niet voor betaald, patiënte gaat namelijk 
naar het verpleeghuis en komt niet in zorg bij de wijkverpleging). 
Uiteindelijk 
via de specialist ouderengeneeskunde en de spijtoptantenrege-
ling10 kan mevrouw alsnog naar de revalidatie-afdeling van het 
verpleeghuis. Mijn assistente is hier twee middagen mee bezig 

10. Volgens de regels zou deze patiënte eigenlijk terug moeten worden verwezen 
naar het ziekenhuis, zodat de geriater de indicatie kan stellen. Via de spijtoptan-
tenregeling, een noodregeling die nodig is door de wijzigingen in de  AWBZ-
zorg, kan de medisch adviseur van de zorgverzekeraar besluiten dat toch de spe-
cialist ouderengeneeskunde vanuit de thuissituatie  in voorkomende gevallen mag 
oordelen over opname in een instelling.
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geweest. De bejaarde dame kan pas vier dagen later naar het ver-
pleeghuis. 

Twee huisartsen met duopraktijk uit Noord-Holland

Veel gedoe met het voorschrijven van medicatie “met medische 
noodzaak”11. Bijvoorbeeld een patiënt die ooit bij de specialist is 
begonnen met een bepaald merk geneesmiddel. De patiënt geeft 
aan mij vervolgens aan niet te willen wisselen naar een ander 
merk, vanwege reële bijwerkingen. Hij wil persé dat ik ‘medische 
noodzaak’ op het recept vermeld. Verzekeraar wil dit alleen op het 
recept als er sprake is van een allergie voor het geneesmiddel en 
dit is bijna nooit aan de hand. Het gaat namelijk bijna altijd om 
andere bijwerkingen. Dit is niet aan de patiënt uit te leggen. Kost 
heel veel tijd en gedoe en het gaat louter om geld. Als de zorgver-
zekeraar dit zo belangrijk vindt zou ze dat toch zelf met patiënten 
moeten regelen! De huisarts heeft geen financieel contract met de 
patiënt, alleen een behandelcontract. 

Een huisarts uit Werkendam

Ik werd vandaag gebeld door de internist naar wie ik een patiënt 
heb verwezen vanwege maagklachten. Zij concludeert dat er een 
gastroscopie moet gebeuren. En omdat er wachttijd is in hun zie-
kenhuis, vraagt ze of ik als huisarts de endoscopie kan regelen via 
een eerstelijnscentrum hier in de buurt. Dus: de patiënt is onder 
behandeling bij een internist, maar desondanks moet de huisarts 
toch nog zelf de gastroscopie regelen. Nog afgezien van de vraag 
hoe dat gaat met de kostendeclaratie. In het consult van de inter-
nist is – naar ik mag aannemen – de prijs van een gastroscopie toch 
ook al verwerkt? 

Een huisarts uit Tilburg

11. Begrip wordt gebruikt om het voorschrijven mogelijk te maken van een ander 
medicijnmerk dan het door de verzekeraar bepaalde medicijn.
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Morgen een bijeenkomst van de huisartsen uit Helmond-centrum 
met de gemeente in het kader van de transities. Goed plan, we 
moeten samenwerken om dit tot een succes te maken. De ambte-
naren zitten daar allen betaald, de huisartsen zitten daar allemaal 

voor eigen rekening. Nou ja, we krijgen een broodje en koffie. 
Tijd: van 17.30 tot 19.00 uur. Niemand heeft er aan gedacht (ook 
de LHV niet) om hier structureel geld voor in te calculeren. Je zal 
wel moeten komen opdagen bij zo’n overleg, want het gaat ook 
over jouw patiënten. 

Een huisarts uit Helmond
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Hoofdstuk 2
Wantrouwen

Professionals met vele jaren van opleiding en prak-
tijkervaring zouden alleen al vanwege die bagage 
serieus genomen moeten worden. Zo niet in de hui-
dige huisartsenzorg. Dagelijks wordt het oordeel van 
de dokter door medewerkers van zorgverzekeraars 
terzijde geschoven en ingeruild voor een vanuit ver-
zekeringsoptiek aantrekkelijker besluit. Bovendien 
zucht de huisarts onder een enorme druk van aan 
te leveren data, rapportages en verantwoordingen. 
Niet alleen de omvang van die controlezucht leidt 
tot grote ergernis, ook de effectiviteit ervan. Wat 
meten we eigenlijk met al die data? Helpt het de 
kwaliteit te verbeteren? De voorbeelden die huisart-
sen ons aanleverden getuigen daar niet van…

De rapporteer- en meetzucht
Veel tijd van huisartsen, assistenten en praktijkon-
dersteuners gaat op aan meten en rapporteren. 
Terwijl vaak de vraag is of wel het juiste wordt ge-
meten. Dat leidt niet alleen nogal eens tot verkeerde 
conclusies, maar soms ook tot perverse prikkels.

Elk jaar deden we als huisartsen mee met de zogenaamde “Pres-
tatie-afspraak Voorschrijven Medicatie”. Toen de apotheek deze 
gegevens nog aanleverde, scoorden we altijd in de beste groep, 
categorie A. Een kwestie van het volgen van de standaarden, zo 
dachten wij. Maar sinds het gemeten wordt volgens het systeem 
van de zorgverzekeraar zijn we via categorie B naar helemaal geen 
vergoeding gegaan. Terwijl we niet anders zijn gaan werken. Twee-
maal hebben we een mail naar Achmea gestuurd om te vragen 
hoe dit kan. Ook omdat we graag willen weten waar wij in kunnen 

dokter A5+janson.indd   23 27-05-15   15:12



24

verbeteren. Geen antwoord. Toen zelf maar de cijfers nagekeken: 
we blijken te weinig aantallen patiënten te hebben. Vreemd, want 
we hebben een grote praktijk. Maar we schrijven bijvoorbeeld te 
weinig antidepressiva voor. Dit komt omdat we patiënten de keus 
laten tussen pillen, praten of hardlopen; het werkt alle 3 even goed. 
Patiënten kiezen dan vaak bewegen en praten. Met Achmea heb-
ben we besproken dat we dit demotiverend, maar vooral ook een 
perverse prikkel vinden. Als ik meer antidepressiva voorschrijf, 
kom ik in een hogere categorie en krijg ik meer geld! 

Een huisartsenechtpaar uit Noord-Holland
 
We moeten in Medicom12 gaan aangeven wie de hoofdbehande-
laar van een bepaald gezondheidsprobleem is. Hoofdbehandelaar! 
Als huisarts ben ik toch voor alle problemen van een patiënt de 
hoofdbehandelaar?  Ongeacht of haar insulineafhankelijke diabetes 
door de internist wordt behandeld en haar borstkanker door de 
oncoloog. Ik weiger om een patiënt op te splitsen in ziektes. Onze 
basis blijft geïntegreerde persoonlijke zorg. En waartoe dient deze 
info eigenlijk? Wat maakt het wie uit of ik hoofdbehandelaar ben 
of gewoon behandelaar. De patiënt in ieder geval niet. Als die bij-
werkingen heeft van de voorgeschreven medicatie door een andere 
behandelaar komt-ie toch gewoon bij de huisarts voor een oplos-
sing. Net als voor een vraag over vergoeding, of een briefje voor 
de werkgever of school, voor verbandmateriaal, voor voedingssup-
plementen, voor een second opinion, noem maar op.  Ook als het 
hoofdprobleem elders wordt behandeld, komt de patiënt daarvoor 
toch gewoon naar de huisarts. 

Een huisarts uit Gouda

Wij zijn inmiddels 2 jaar bezig met ouderenzorg. Elk jaar geven 
wij in november op verzoek van CZ en VGZ de gegevens door aan 

12. Informatie- en declaratiesysteem voor huisartsen
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het Meetpunt Kwaliteit13. De verzekeraars worden geacht de gege-
vens die zij nodig hebben daar op te halen. CZ presteert nu al twee 
jaar om gegevens opnieuw bij mij op te vragen in plaats van bij 
het Meetpunt. Na een derde herhalingsmail van CZ en twee ant-
woordmails van mij (dat ik alle cijfers in november al bij het Meet-
punt heb aangeleverd), ben ik gaan bellen met de zorginkoper van 
CZ. Word ik door secretaresse afgehouden; ik kan de zorginkoper 
niet spreken en kan ook geen belafspraak maken. Toch maar weer 
een mail gestuurd dat ik een telefonisch gesprek wil. Na 2 dagen 
word ik door de zorginkoper van CZ gebeld. Uiteindelijk geeft hij 
toe dat ze inderdaad eerst bij het Meetpunt hadden moeten kijken. 
Maar gevolg is dat ik nog steeds geen geld ontvangen heb voor de 
geleverde ouderenzorg van 2014. En een rondvraag bij mijn twee 
andere collega’s leert dat ook zij die onterechte mails van CZ heb-
ben ontvangen.

Een huisarts uit Meijel

Jaarlijks ontvangen we per huisarts feedback over wat we voorge-
schreven hebben aan medicatie. De laatste cijfers dateren uit 2013. 
Er staan volgens onze huisartsengroep medicijnen bij die wij nooit 
voorgeschreven hebben. Deze medicijnen worden door specialis-
ten voorgeschreven op rommelige stukjes receptpapier zonder dui-
delijke naam, laat staan AGB-code. De apotheek weet dan niet wie 
de specialist is en schrijft het weg onder de naam van de huisarts. 
Door deze verwrongen statistieken moeten wij boeten omdat we te 
weinig generiek/ goedkoop voorschrijven.

Een huisarts uit Noord-Brabant

Dàn wil de zorgverzekeraar patiënten raadplegen in verband met 
het meten van de patiënttevredenheid, dàn wil de NPA14 dat voor 

13. Het Meetpunt Kwaliteit ‘ontwikkelt en levert sturingsinformatie ter onder-
steuning van het kwaliteitsbeleid van de eerstelijns(keten)zorg’
14. Keurmerk voor huisartsen
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de accreditatie. En de zorggroepen willen het vervolgens weer me-
ten per zorgketen. De huisartsen durven hun patiënten nog nauwe-
lijks te vragen mee te werken aan de zoveelste enquête.

Een huisarts uit De Bilt

En al die indicatoren invullen, dat zou dan de kwaliteit van de zorg 
meten? Bijvoorbeeld de indicator “nierfunctie” bij diabeten. Moet 
elk jaar worden gemeten via bloedonderzoek. Prima. Hieronder alle 
stappen die perfect moeten verlopen om uiteindelijk de indicator 
nierfunctie goed te registreren: De diabeet moet bekend zijn bij de 
huisarts met de juiste diagnose code, de patiënt moet worden opge-
roepen door de praktijk, de patiënt moeten willen of kunnen komen 
voor de jaarcontrole (en niet door ziekte geveld zijn of opgenomen 
zijn in het ziekenhuis), het lab formulier moet bij de patiënt aanko-
men, het laboratorium moet de uitslag met de juiste code naar het 
informatiesysteem van de huisarts sturen, de praktijkondersteuner 
moet voor de jaarcontrole het juiste protocol openen, checken of de 
uitslag van de nierfunctie is terecht gekomen op de juiste plek in het 
systeem, bij het doorsturen van de gegevens 
naar het systeem van de zorggroep moet de code nierfunctie her-
kend worden door het software systeem van de zorggroep. Oh ja, 
en vergeet niet te zorgen dat je elk jaar opnieuw bijhoudt wie de 
hoofdbehandelaar van deze diabeet is. Anders telt het niet mee. En 
er mag niet meer dan 12-14 maanden zijn verstreken sinds de vorige 
jaarcontrole. En vergeet vooral niet om elk jaar opnieuw te noteren 
dat patiënt 20 jaar geleden gestopt is met roken! Als we dit jaar als 
groep niet bij meer dan 90% van de diabeten de nierfunctie meten/ 
noteren, dan krijgen we een korting op de door ons geleverde zorg. 
Dit heeft toch niks met kwaliteit van zorg te maken, maar met orga-
niseer-kunde, hinderlijk nabellen van patiënten om te komen voor 
de jaarcontrole, ICT en ijverig werkende praktijkondersteuners.

Een huisarts uit Bennebroek

Waar ik zelf helemaal ongans van word, is het voortdurend bezig 
zijn met wondbehandelplannen. Het schijnt tegenwoordig nood-
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zakelijk te zijn om bij zowat iedere wond een wondbehandelplan te 
overleggen. Apothekers en wijkzusters vragen hier nogal dwingend 
om. Komt er geen plan dan moet de patiënt verbandmateriaal en 
dergelijke zelf betalen. Onnodige administratieve overbelasting 
voor de huisarts. Wat mij betreft afschaffen en wat meer vertrou-
wen dat wondbehandeling wel degelijk onze aandacht heeft en we 
zuinig en zinnig te werk gaan.

Een huisarts uit Veldhoven

Op de stoel van de huisarts
En dan die andere veelgehoorde klacht over profes-
sioneel wantrouwen: de beslissing of een behande-
ling al dan niet medisch noodzakelijk is wordt re-
gelmatig genomen door de zorgverzekeraars. Maar 
door wie eigenlijk? Door de inkopers? De financiële 
afdeling? Een medisch adviseur15? In ieder geval 
niet door de volledig op- en bijgeschoolde medisch 
professionals van de huisartsenzorg. De verzekeraar 
gaat op de stoel van de huisarts zitten. 

Ik mag per jaar maximaal veertig keer een ‘intensieve thuiszorgvi-
site’ afleggen bij terminale patiënten. Bij patiënten met de hoogste 
‘zorgzwaarte’ (ZZP 5 of hoger) mag dat per patiënt maximaal ze-
ven keer per kwartaal. Juist deze laatste groep wordt steeds groter. 
Steeds meer mensen blijven thuis wonen met heel veel zorg en 
heel veel - vaak complexe - ziektes. Wat doe ik bij een terminale 
patiënt waar je bijna elke week naar toe gaat en heel veel tijd be-
steed aan mantelzorgers, thuiszorg, familie, overleg met specialis-
ten en andere zorgaanbieders? Moet ik daar dan na zeven visites in 
een kwartaal mee stoppen? 

Een huisartsenechtpaar uit Zuid-Holland

15. Medisch adviseurs van zorgverzekeraars zijn - in tegenstelling tot wat de naam 
suggereert – vaak geen arts.
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Een patiënt gebruikt al 30 jaar een peroneusveer16 vanwege een 
klapvoet. De huidige veer is na tien jaar gebruik gebroken, de pati-
ent heeft dus een nieuwe nodig. Hiervoor is een machtiging van de 
huisarts nodig. Dat leidt tot het volgende proces: 
1. Patiënt belt naar mijn praktijk met het verzoek een machtiging 
klaar te leggen omdat hij een nieuwe veer moet laten aanmeten. Ik 
leg deze machtiging klaar. 
2. Patiënt maakt een afspraak met de orthopedisch instrument-
maker, die vervolgens inderdaad constateert dat de veer kapot is. 
De instrumentmaker kan hem een nieuwe veer aanmeten, maar de 
laatste verstrekking aan deze patiënt is al weer tien jaar geleden. En 
dan mag hij geen nieuwe veer leveren op basis van een machtiging 
van de huisarts. Dan is de machtiging van een orthopedisch specia-
list nodig.
3. Dus belt de patiënt mij, met het verzoek hem naar de orthopeed 
te verwijzen. Onder protest doe ik dit, om de patiënt niet te dupe-
ren.
4. De orthopeed blijkt een wachttijd van drie weken te hebben. De 
patiënt moet voor zijn werk dagelijks op een bouwplaats zijn, maar 
hij kan daar zonder zijn peroneusveer nu niet lopen. Heel verve-
lend dus.
5. Ik bel met de poli orthopedie met de vraag de patiënt tussendoor 
te zien, aangezien het slechts een administratief consult is. Dit 
wordt gelukkig geregeld.
6. De patiënt gaat naar de orthopeed, die schrijft een machtiging, 
waarmee de patiënt zich weer meldt bij de instrumentmaker, die 
met dit papier in zijn hand een nieuwe veer kan aanmeten.
Behalve de ergernis en tijd die dit traject met zich meebrengt, is 
het voor de patiënt en/of samenleving ook kostbaarder, aangezien 
er een DBC17 ‘klapvoet’ bij de orthopeed geopend wordt. 

Een huisarts uit Cuijck

16. Een hulpmiddel om de voet te kunnen heffen
17. Declaratiepost

dokter A5+janson.indd   28 27-05-15   15:12

29

Een vrouw met al enige tijd buikklachten waarvoor ze al verschil-
lende onderzoeken heeft gehad en een specialist heeft bezocht, belt 
me. Of ik even een verwijzing wil schrijven voor een kliniek op de 
Veluwe. Dit op advies van de zorgverzekeraar. Zij had zorgbemid-
deling van Achmea gebeld om te vragen wat zij moest doen en dit 
was het advies. Als huisarts maakt dit mij erg boos: dit is de om-
gekeerde wereld. Een medewerker van een zorgverzekeraar raadt, 
zonder enige medische kennis of onderbouwing, een patiënt aan 
een afspraak te maken met een specialist honderd kilometer ver-
derop, met de mededeling alleen nog even een verwijsbrief bij de 
huisarts te halen. De zorgverzekeraar gaat hier op de stoel van de 
huisarts zitten! 

Een huisarts uit Noord-Holland

Over “doelmatig” voorschrijven, zoals zorgverzekeraars dat willen 
stimuleren: Achmea wenst dat huisartsen bij een te hoog choles-
terol altijd starten met Simvastatine 40 mg. Volgens de NHG18-
standaard mag 20 mg ook. Er zijn genoeg redenen voor een huis-
arts om bij een patiënt te kiezen voor een lagere dosering van dit 
middel. Achmea ontmoedigt ook het voorschrijven van bepaalde 
antibiotica (chinolonen, cefalosporinen en augmentin): er zijn 
inmiddels echter drie NHG-standaarden die deze 3 middelen als 
eerste keus noemen

Een huisarts uit Purmerend 

Een zwaar autistische man van 62 woont alleen in het ouderlijk 
huis sinds het overlijden van zijn moeder. Hij redt zich met hulp 
van twee mantelzorgers. Mijn collega en ik hebben het vertrouwen 
van hem gewonnen, maar elke verandering in zijn regelmatige 
gang van zaken brengt hem grote onrust. Een aantal maanden ge-
leden begon hij af te vallen en kreeg hij overal pijnklachten. Wij 

18. Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van 
Nederlandse huisartsen. Ontwikkelt onder meer medische richtlijnen en stan-
daarden 
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stelden de diagnose uitgezaaide prostaatkanker. Hij wilde geen 
verdere diagnostiek of behandeling meer in het ziekenhuis. Voor 
zijn broodnodige dieetvoeding in deze laatste fase moest deze man 
formeel echter alsnog naar òf de specialist òf de diëtist, want huis-
artsen mogen sinds dit jaar geen dieetvoeding meer voorschrijven. 
Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht en waar is dit voor nodig? 
Ten eerste blijkt hieruit een gebrek aan vertrouwen in de huisarts, 
ten tweede leidt het tot extra kosten van een verwijzing en ten 
slotte is het een extra belasting voor de patiënt, ook financieel. Na 
heen en weer bellen heb ik de uroloog bereid gevonden een for-
mulier verklaring dieetpreparaten in te vullen zonder de patiënt te 
hebben gezien. Illegaal natuurlijk…

Een huisarts uit Noord-Holland
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Hoofdstuk 3
Ongelijkwaardigheid

De zorgverzekeraar is ten opzichte van de huisarts 
oppermachtig. Een positie die mogelijk gemaakt is 
doordat de politiek heeft bepaald dat de huisartsen-
zorg ook onder het regime van de Mededingings-
wet hoort te vallen. Daardoor wordt het voor de 
huisartsen onmogelijk om gezamenlijk - landelijk of 
regionaal - een vuist te maken en staat de huisarts 
vaak machteloos tegen het handjevol grote verzeke-
raars die hun beleid kunnen opleggen. Een misstand 
die alleen door de politiek ook weer ongedaan ge-
maakt kan worden. 

De verzekeraar wikt en beschikt
Het huidige zorgsysteem geeft de zorgverzekeraars 
een zodanige machtspositie dat ze hun nieuw be-
dachte systematieken simpelweg kunnen opleggen. 
Een bron van frustratie onder huisartsen: 

Die idiote vergoedingsregels voor pedicurezorg bij suikerziekte! 
Mensen met diabetes hebben extra voetzorg nodig, vanwege het ri-
sico op moeilijk te genezen wondjes aan de voeten. Twee jaar terug 
werd een classificatiesysteem (SIMM’s) ingevoerd om die risico’s 
te meten. Sindsdien verschuift de vergoedingsdrempel elk jaar 
naar een hoger risiconiveau en krijgt dus een heel groot deel van 
de patiënten de pedicure niet meer vergoed. En wij als huisartsen 
ondertussen voor elke patiënt twee A4tjes SIMM’s scores invullen. 
Dit jaar moeten we ook op “zorgprofiel” scoren, gewoon weer een 
nieuw, ingewikkelder classificatiesysteem, dat nu niet meer door 
de huisarts of de praktijkondersteuner uitgevoerd mag worden. Ik 
heb 160 diabeten in de praktijk. In Vlaardingen zijn er 30 huisart-
sen. Er is één podotherapeut. Die moet nu al die diabeten eerst 
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bekijken, een zorgprofiel opstellen en vervolgens tegen de pedi-
cure zeggen wat zij mag doen! Tegen de tijd dat ze iedereen gezien 
heeft is het jaar om en zijn alle nagels krom. Ondertussen wordt de 
praktijk overspoelt met vragen van patiënten over de vergoeding 
en of zij nog wel bij hun vertrouwde pedicure behandeld kunnen 
worden.

Een huisarts uit Vlaardingen

Die compromitterende prestatiebeloning voor doelmatig voor-
schrijven! De huisarts wordt geacht de medicatie zoals voorgesteld 
door de zorgverzekeraar voor te schrijven, anders geldt de malus 
regeling en volgt er geen uitkering  Het zet de onafhankelijkheid 
van de huisarts naar de patiënt toe onder druk. Echt een zeer onge-
wenst middel!

Een huisarts uit Werkendam

Het wikken en beschikken geldt evenzeer voor de plannen en 
voorstellen die  ingediend kunnen worden in het kader van ‘in-
novatie van de zorg’ (het zogenaamde ‘segment 3’ ). De zorgver-
zekeraar bepaalt vervolgens of hij deze financieel onderbouwde 
‘businessplannen’ wil financieren. Afgesproken is dat als het (dure) 
ziekenhuiszorg uitspaart, de kosten van die activiteiten niet ten 
laste komen van het standaard huisartsenzorg-budget, maar betaald 
worden uit speciaal, aanvullend budget. Een ‘substitutiemonitor’ 
houdt vervolgens bij hoeveel geld er bespaard wordt door substitu-
tie van tweede- naar eerstelijnszorg. Maar als de verzekeraar eigen-
standig besluit zo’n besparende activiteit uit segment 3 niet in de 
substitutiemonitor op te nemen, dan drukt die extra activiteit (die 
de totale zorg dus kosten scheelt) dus toch gewoon op het reguliere 
budget voor huisartsenzorg. En zo krijgen de huisartsen een dure 
sigaar uit eigen doos.

Zorgverzekeraars wijzen praktisch alle initiatieven af in Segment 
3. Als ze daar echt wat mee zouden willen, hadden ze een projecto-
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verzicht kunnen maken van projecten die geschikt zijn. Dat doen 
ze echter niet. Wij zien dit als een poging om extra te kunnen be-
zuinigen. Als je niet laat zien welke projecten goed zijn bevonden, 
kunnen andere regio’s er niks mee en bespaar je extra als zorgver-
zekeraar. 

Een huisarts uit Den Haag

Weer weigert de zorgverzekeraar om substitutieactiviteiten op te 
nemen in de substitutiemonitor. Ze willen het bewust onder het 
budget van de huisarts laten vallen. Alles is er op gericht om groei 
buiten dat financiële kader tegen te gaan. 

Een huisarts uit Zuid-Holland

We hebben met een groepje huisartsen een project ingediend dat 
we samen met de apothekers uit de wijken willen gaan uitvoeren. 
Het betreft een specifiek onderdeel van ouderenzorg, waarbij goe-
de samenwerking met de apothekers cruciaal is (nl. medicatiebe-
waking na ontslag uit het ziekenhuis). In eerste instantie werd dit 
project afgewezen, want het leek te veel op een al lopend project. 
Onterecht, want samenwerking met de apothekers maakt helemaal 
geen onderdeel uit van dat andere project. Zijn we vervolgens vijf 
maanden bezig om aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te 
beantwoorden, komt nu dan het antwoord: ze zijn akkoord met 
ons plan, maar dan zonder de apothekers! Daarmee wordt de kern 
van ons project onderuit gehaald en is het nu wel een zinloze kopie 
geworden van het regionale project. Wat ons frustreert is de totale 
onduidelijkheid wie over ons project beslist en met welke criteria. 
Vele uren zijn voor niets geweest.

Een huisarts uit Noord-Holland

In onze praktijk leveren wij ouderenzorg, die deels gefinancierd 
wordt vanuit de ouderenmodule van CZ. Het grootste deel van 
deze segment 3-financiering wordt in het opvolgende jaar uitbe-
taald. Maar wat is nou het geval: van alle mensen die van verzeke-
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ring zijn veranderd betaalt de huidige verzekering de module niet 
uit. Want die andere verzekeraars hebben een andere declaratieco-
de. Om maar te zwijgen van de mensen die vorig jaar wel in onze 
praktijk waren ingeschreven, maar nu niet meer.
Om alsnog het geld te kunnen declareren moeten allerlei tijdro-
vende en ingewikkelde administratieve bewerkingen verricht wor-
den. Natuurlijk is het gemakkelijker (en mogelijk zelfs goedkoper) 
om het maar te laten zitten, zodat dit geld aan de strijkstok van de 
zorgverzekeraar blijft hangen voor zorg die daadwerkelijk geleverd 
is. Met steeds meer S3-projecten die achteraf worden uitbetaald 
neemt de administratieve druk dus fors toe en krijgen we niet ver-
goed waar we hard voor gewerkt hebben.

Een huisarts uit Den Haag

De zogenaamde onderhandelingen met de zorgverzekeraars zijn 
tijdrovend en demotiverend. Om innovatie-initiatieven te kunnen 
indienen was het wachten op het benodigde format daarvoor van 
Achmea. Dat kwam pas twee dagen voor de deadline voor indie-
ning. Bovendien zonder transparante beoordelingscriteria en pro-
cedures. Het onderzoeken en schrijven van voorstellen kost huis-
artsen veel tijd, maar levert energie op in de overtuiging dat het 
ook echt de patiëntenzorg ten goede komt. In dit geval patiënten 
met hart- en vaatziekten. Enkele weken na indiening van de onder 
grote tijdsdruk opgestelde voorstellen werd gemeld dat ze afge-
keurd waren. Zonder enige toelichting.

Een huisarts uit IJmuiden

Het contract dat wij met de verzekeraar hebben gesloten rond 
COPD19-zorg bepaalt dat wij ook verantwoordelijk zijn voor min-
der verwijzingen naar het ziekenhuis. Maar dat is nauwelijks door 
de huisarts te beïnvloeden. Ook als een patiënt goed is ingesteld 
qua medicatie en goed wordt begeleid kan hij een exacerbatie20 
19. Chronische longziekte
20. Exacerbatie: een acute verslechtering van de COPD met forse benauwdheid
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krijgen en ziekenhuisopname nodig hebben. Eén griepgolf en 
de COPD-patiënten zijn in de risicozone. Moet ik ze dan maar 
thuishouden met een longontsteking? Dat wil ook niemand, dus 
maak mij dan niet verantwoordelijk voor iets wat ik nauwelijks kan 
beïnvloeden. Ondanks gesprekken met de verzekeraar lukte het 
niet om deze bepaling uit het contract te krijgen. Maar niet teke-
nen zou te grote consequenties hebben voor alle huisartsen van de 
zorggroep, dat gaat dus ook niet. Heel frustrerend dat je er niet 
echt over in gesprek kan gaan. Er zit ook geen arts aan tafel vanuit 
de zorgverzekeraar, maar alleen een inkoper.

Een huisarts uit De Bilt

Tekenen bij het kruisje
Het gevoel van machteloosheid wordt voor een 
belangrijk deel ingegeven door de zogenaamde 
contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraar 
en huisarts over de voorwaarden voor te leveren 
zorg in het komende (en soms ook nog lopende!) 
jaar. ‘Zogenaamd’, omdat er van echte onderhan-
delingen geen sprake is. Dankzij de door de politiek 
opgelegde Mededingingswet kunnen de huisartsen 
niet samen een vuist maken en is het voor de indivi-
duele huisarts slikken of stikken. Is hij het niet eens 
met het voorgestelde contract, dan kan hij besluiten 
niet te tekenen, maar dat heeft ingrijpende conse-
quenties voor de vergoeding die de huisarts krijgt 
voor zijn zorg. En voor de zorgkosten van de pati-
ent, wiens eigen risico sneller op is bij behandeling 
in het ziekenhuis. Dus dan toch maar tekenen bij het 
kruisje…

Gisteren uitgebreide discussie met gehad met de mevrouw van 
Multizorg21. Ik had in december al een contract moeten tekenen 

21. Een administratiekantoor, dat optreedt namens veel verzekeraars
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zodat zij al een contract hebben voordat de definitieve contracten 
er zijn. Vervolgens heb ik de kernvoorwaarden van CZ, mijn pre-
ferente zorgverzekeraar gestuurd. Is CZ akkoord mee. Alles klaar 
dus nu? Nee, dat contractje van december moet nu alsnog. Maar 
wat is daar dan de meerwaarde van, nu alles akkoord is en loopt? 
Na uitgebreide discussie komt mevrouw van Multizorg eigenlijk 
niet verder dan dat ”het moet” en dat het “afgesproken is met de 
beroepsgroep”. Als ik daarover doorvraag verbetert ze dat al snel 
in “we hebben het de LHV medegedeeld” en “we hebben uw be-
roepsgroep hierover geïnformeerd”. Als ik aanvoer dat dat niet 
hetzelfde is als een afspraak zegt ze simpelweg “maar meer hoeven 
wij ook niet te doen dan het u mededelen, dan moet u vervolgens 
daaraan gewoon voldoen”. 
Aanstaande maandag krijg ik haar meerdere in rang aan de tele-
foon. Maar mijn declaraties bij Multizorg worden nog steeds ge-
weigerd, want die ene handtekening ontbreekt en die moet!

Een huisarts uit Zeeland

Ik ben soms totaal verbijsterd over de manier waarop de eerste lijn 
gefinancierd wordt. Daar maak ik me oprechte zorgen over. De 
verspilling, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, is enorm. Ik ben 
maar een simpele huisarts. Het enige wat ik wil, is mijn patiënten 
helpen, maar dit kan zo niet langer door gaan. Ik heb mijn zorg 
daarom geuit in verschillende openbaar toegankelijke fora. Dit 
heeft ertoe geleid dat alle collega’s waarmee ik samenwerk te ma-
ken hebben gekregen met uitstel van betalingen en intrekking van 
gelden waar ze recht op hadden. Voor er gepraat kon worden over 
betalingen moest ik beloven me niet meer publiekelijk te uiten 
zonder vooroverleg met de verzekeraar.  
Bovendien mogen we ons eigen GGZ-verwijssysteem, hoewel lan-
delijk geaccepteerd, niet meer hanteren. “Daar gaan we voor lig-
gen”, waren de letterlijke woorden van de zorginkoper. We moes-
ten overstappen op een duur systeem wat nog niet inzetbaar is, van 
een firma die bovendien de software levert om het eigen systeem te 
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evalueren. Doen we dit niet dan moet de patiënt zijn GGZ-thera-
pie maar zelf betalen!

Een huisarts uit Leiden

Waar ik mij kwaad om maak, is dat inspanningen uit het verleden 
blijkbaar niet meetellen voor de toekomst. Afgelopen jaren heb-
ben wij veel tijd en menskracht geïnvesteerd in zaken die ook de 
zorgverzekeraar belangrijk vond: ouderenzorg, praktijkaccreditatie, 
avondspreekuur, optimale bereikbaarheid, meer assistentes aan de 
telefoon, ketenzorg en e-mail consulting. Het vervelende is nu dat 
- bij gebrek aan een duidelijke en langdurige visie - de regels ieder 
jaar weer veranderen. Deze continue veranderende spelregels, waar 
geen discussie over mogelijk is, maken het ondoenlijk om je praktijk-
voering adequaat in te richten. Aan het eind van ieder contractjaar 
is het telkens weer de vraag of de gedane investeringen in praktijk-
organisatie en personeel het volgende jaar opnieuw bruikbaar zullen 
zijn. Daarom, in plaats van tekenen bij het kruisje, vanaf nu graag 
meerjarige contracten met een heldere en toekomstgerichte visie. 

Een huisarts uit Purmerend

Over de huisartsenzorg zelf wordt door de zorgverzekeraars so-
wieso niet gesproken. Het is gewoon afwachten wat de precieze 
inhoud van het contract geworden is en dan is het tekenen bij het 
kruisje. Als je over de zorg-inhoud vragen hebt wordt er gezegd 
dat dit het is. Er is helemaal geen ruimte voor overleg. 

Een huisarts uit de provincie Utrecht

‘Mededingingsrechtelijk strafbaar’?
Als gezegd, de Mededingingswet verbiedt huisart-
sen gezamenlijk voor het belang van goede huis-
artsenzorg op te komen. Dat blijkt bij de jaarlijkse 
contractbesprekingen, maar steekt ook de kop op bij 
voorstellen ter verbetering van de zorg. Wapperend 
met de Mededingingswet worden dergelijke plan-
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nen en initiatieven regelmatig afgeserveerd. De Lan-
delijke Huisartsenvereniging bracht deze situatie ook 
al in kaart. Hier een aantal door de LHV verzamelde 
voorbeelden: 

Twaalf Amsterdamse huisartsen werken gezamenlijk aan een oude-
renzorgproject in hun wijk. Drie van hen ‘trekken’ het project en 
bereiden het in detail voor met de andere collega’s en de (enthou-
siaste) zorgverzekeraar. Zij willen graag met de verzekeraar om ta-
fel over de financiering. De Mededingingswet verbiedt dit echter: 
de twaalf huisartsen moeten individueel met de zorgverzekeraar 
onderhandelen over een tarief. Er staan hoge boetes op het delen 
van concurrentiebeperkende gegevens; in alle inhoudelijke voor-
bereiding mag er kortom tussen de huisartsen onderling met geen 
woord over vergoedingen van de verzekeraar worden gesproken. 
Deze mededingingsrechtelijke eisen maken de deelnemende huis-
artsen onzeker en frustreren het proces, ook voor de zorgverzeke-
raar. Het project dreigt hiermee te stranden.

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging

Een dorpsgemeenschap van 11.000 inwoners in de omgeving van 
Utrecht ontvangt huisartsenzorg van twee praktijken. Beide hebben 
hun eigen specialisatie, respectievelijk oogheelkunde en kleine ingre-
pen. De praktijken willen graag afspraken maken over inhoudelijke 
samenwerking en onderling verwijzen met het oog op ieders exper-
tise. Ook hier werpt de Mededingingswet een drempel op. Het gaat 
namelijk om te veel inwoners. Maken de praktijken nu afspraken over 
‘marktverdeling’? Is dit mededingingsrechtelijk strafbaar? Wat bete-
kent het gezamenlijk marktaandeel van vrijwel 100% in dit dorp?

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging
 
Een huisarts in Rotterdam ziet dat 18 thuiszorginstellingen in zijn 
werkgebied actief zijn en anderen azen op het verwerven van een 
plek. Die 18 instellingen hebben vele tientallen wijkverpleegkundi-
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gen ‘op de weg’. Het is door dat aantal ondoenlijk voor de huisarts 
een bestendige werkrelatie met hen op te bouwen. Daar komt bij 
dat de contracten voor thuiszorginstellingen regelmatig wisselen, 
waardoor er weinig continuïteit is. Om goed en effectief te kun-
nen werken, is het wenselijk dat er minder instellingen in de wijk 
actief zijn met minder contactpersonen. De huisarts wil hierover 
afspraken maken, onder het motto ‘Ik werk alleen met thuiszor-
ginstellingen X, Y en Z samen’. In spiegelbeeld wil hij dat de 
thuiszorginstellingen de gemeente onderling geografisch verdelen 
om hem het werk mogelijk te maken. De wet verbiedt die vorm 
van efficiëntie en die vorm van betere zorg.

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging

Frustrerende onmacht
Tot slot nog dat andere gevoel van onmacht. De 
frustratie dat vaak kwetsbare patiënten niet de 
zorg krijgen die ze zouden moeten krijgen, omdat 
het systeem dat weerhoudt. Met alle gevolgen van 
dien. En als huisarts sta je machteloos.

Een patiënte van mij van 89 jaar is al jaren toenemend dement, 
maar met dagelijks thuiszorg en dagelijkse zorg door haar kinde-
ren nog thuiswonend. Mevrouw heeft een zeer lage bloeddruk en 
valt steeds vaker. Ze heeft symptomen van leukemie, maar zij en 
haar familie willen verder geen onderzoek of behandeling. Van-
wege haar snel verslechterende situatie uit de familie de wens 
om haar in deze laatste levensfase te laten verzorgen in de Hos-
pice. Tot mijn grote schrik wordt dit niet gehonoreerd. Reden: 
mevrouw had vanwege haar dementie al eerder een zorgzwaarte 
toegewezen gekregen. Nu ze acuut verslechtert kan die afgege-
ven zorgzwaarte niet meer omgezet worden. ‘Eens gegeven blijft 
gegeven.’ Voor deze dame dus geen passende zorg in de Hospice 
gedurende haar levenseinde.

Een huisarts uit Breda
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Schizofrene patiënt is boos op de maatschappij en alles wat daarbij 
hoort, heeft een bijstandsuitkering. Besluit om geen geld meer uit 
te geven aan de maatschappij, geen eigen risico te willen dan wel te 
kunnen betalen en besluit te stoppen met alle medicatie. Ik zie het 
gebeuren. Het is wachten op een gevaarscriterium. 

Een huisarts uit Helmond

Ik had een 94-jarige patiënt die al jaren dood wilde, vanwege le-
vensmoeheid. Medio januari viel de man in huis, zijn 87-jarige 
echtgenote verzorgde hem thuis. Al snel bleek dat hij waarschijnlijk 
een of meerdere ribben gebroken had, die mogelijk zouden leiden 
tot een fataal probleem in zijn longen, een longperforatie. Omdat 
de man al jaren een doodswens had, kozen we in overleg de man en 
zijn echtgenote tot een abstinerend22 beleid met zorg en pijnstilling 
thuis. Bed geregeld, katheter geplaatst. Helaas werd de man na en-
kele nachten alleen in bed beneden in de kamer te hebben gelegen 
delirant23. Het was toen al duidelijk dat de thuiszorg geen nacht-
zorg meer verzorgde. In zijn delier is de man over de bed hekken 
geklommen, heeft zijn katheter uitgetrokken en is ijskoud en lig-
gend in een plas bloed enkele uren later door de thuiszorg aange-
troffen. Pas enkele dagen later is de man thuis overleden.

Een huisarts uit Noord-Brabant

22. Het niet meer behandeld willen worden om het leven te verlengen,
23. Verwarring, cognitieve problemen of aandachtsstoornissen als gevolg van dis-
functioneren van de hersenen 
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Manifest van de Bezorgde Huisarts
Het roer moet om!

Onze huisartsenzorg staat bekend om haar laagdrempeligheid en 
uitstekende kwaliteit tegen relatief lage kosten. Als huisarts bied ik 
duurzame zorg, op basis van vertrouwen, professionaliteit en het 
principe ‘samenhang door samenwerking’. Met als doel optimale 
zorg, in samenspraak met de patiënt. Waarbij de patiënt als persoon 
meer is dan zijn ziekte.
  Vanuit deze visie neem ik als huisarts mijn maatschappelijke 
én medische verantwoordelijkheid. Ik werk mee aan belangrijke ver-
beteringen in de zorg, werk mee aan het verder terugbrengen van 
medische kosten en pas mijn praktijkvoering aan op het overnemen 
van taken van de tweedelijns zorg. 
  Maar nu zie ik dat al die positieve ontwikkelingen teniet ge-
daan worden. Het zorgstelsel in de eerste lijn is ernstig aan het ont-
sporen. ‘Product-denken’ sloopt het zo succesvolle huisartsenmodel. 
Ik moet als een marktkoopman concurreren met mijn collega’s, in 
plaats van samen te werken. De patiënt is consument op de markt 
geworden. Het vertrouwen in mijn deskundigheid als arts is door de 
zorgverzekeraar ingeruild voor de laagst onderhandelde prijs door de 
inkoopmanager. Versnippering door concurrentie dus, in plaats van 
samenwerking. Ik weiger mij door de zorgverzekeraar in het keurslijf 
van marktkoopman te laten drukken. En ik wil niet dat de zorgverze-
keraar een zieke patiënt primair ziet als een schadelast.
 Ik wil op korte termijn met de politiek en zorgverzekeraars uit de hui-
dige impasse komen.  Alleen dan kunnen we samen plannen maken 
om de zorg echt te verbeteren: meerjarige plannen die zich richten 
op  gezondheidsproblemen in  de regio en de wijk. 
  Ik daag de politiek en zorgverzekeraar uit om lef te tonen 
en de realiteit onder ogen te zien. Erken dat het huidig model van 
marktwerking in de eerstelijnszorg mislukt is. Erken dat het toepassen 
van de mededingingswet op de huisartsenzorg absurd is en samen-
werking en constructief overleg blokkeert. Erken dat ‘samenhang 
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door samenwerking’ het enig juiste recept is voor de continuïteit en 
kwaliteit van onze zorg. 
  Als huisarts stel ik daarom de politiek en de verzekeraars de 
volgende drie eisen:

Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel 
‘samenhang door samenwerking’ als leidend principe in de eerste-
lijns zorg.

Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis. 
Landelijk én regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met 
de zorgverzekeraar.

Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep. Stop 
dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.

Als politiek en zorgverzekeraars niet bereid zijn op mijn eisen in te 
gaan heeft dit verstrekkende gevolgen voor de te maken samen-
werkingsafspraken en voor mijn motivatie als huisarts. Ik ben im-
mers niet meer in staat om optimale huisartsenzorg te verlenen. En 
tweedelijns zorg zal niet verder verplaatst kunnen worden naar mijn 
praktijk.

Schippers en stuurlui, het roer moet om. Nu.
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Het Roer Moet Om
Zorgverzekeraars en politiek:
tenminste 8 keer overstag!

 
Gelijkwaardigheid 
1.  Een gelijkwaardige positie van de huisarts is een voorwaarde voor 
onderhandelingen en samenwerking met de verzekeraars. Er wordt 
dit jaar door de verzekeraars centraal én regionaal onderhandeld met 
de beroepsgroep en geen contractonderhandelingen meer op indivi-
duele basis met huisartsenpraktijken. De wetgeving om dit mogelijk 
te maken moet nog dit jaar worden aangepast. 
 
Wederzijds vertrouwen 
2.  Vertrouwen is de basis van de samenwerking tussen huisarts en 
zorgverzekeraar, met de huisarts primair in de rol van medisch profes-
sional en de zorgverzekeraar primair in de rol van financier. De verze-
keraar vertaalt dit principe in het algemeen beleid en de contracten. 
 
Stimuleren van samenwerking, in plaats van concurrentiedenken 
3.  Meerjarige afspraken vormen de basis voor duurzame samenwer-
king 
4.  Regionale projecten worden vastgesteld nadat er overeenstem-
ming is bereikt met gemandateerde en onderhandelingsbevoegde 
vertegenwoordigers van de betreffende huisartsen. 
5.  Vertrouwen in het oordeel van de medisch professional is leidend. 
Waar nodig voert een inhoudelijk gekwalificeerde deskundige de 
gesprekken namens de verzekeraar. 
 
Minimaliseer de dataverzameling 
6.  Minimaliseer dataverzameling en stimuleer en faciliteer intervisie 
van huisartsen(groepen), gebaseerd op spiegelinformatie. Streef er 
naar dat in 2016 het merendeel van huisartsen gefaciliteerd en ge-
financierd is om deel te nemen aan deze effectieve vorm van kwali-
teitsverbetering 
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Beperk de administratieve overbelasting 
7.  Beperk administratieve overbelasting door onder andere rigou-
reus te schrappen in het aantal nu noodzakelijke, maar overbodige 
aanvraagformulieren voor medische handelingen en materiaal. Een 
substantiële reductie moet nog dit jaar bereikt worden. 
 
De persoon van de patiënt is meer dan zijn ziekte 
8.  Beschouw de patiënt niet langer als schadelast, maar zorg dat de 
huisarts de patiënt vanuit een persoonsgerichte en generalistische 
visie kan blijven benaderen.
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Colofon

‘Help! de dokter...’ is een initiatief van ‘Het Roer Moet Om’, 
actiecomité van bezorgde huisartsen. 
Samenstelling: Pascale Hendriks, huisarts; Stan van den Buijs, 
huisarts; Josephine Kan, huisarts; Matthijs Donner, huisarts.

Vormgeving: www.fielvanderveen.nl
eindredactie: Maarten Bijl
cartoons:
pag. 4: www.mirjamvissers.nl
pag. 8-9: www.sigmund.nl
pag. 22 en 47: www.kamagurka.com
pag. 32: www.djanko.nl

Illustratie omslag en binnenwerk: Dick Fijnheer

druk: www.multicopy.nl/haarlem

uitgave: juni 2015
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