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‘DE UITDAGINGEN TE LIJF 
GAAN’ 

Nee, somberen zit niet in de aard van de huisarts. Dat is althans de vaststelling 

van Mirjam van ’t Veld na drie maanden LHV-voorzitterschap. “De passie voor 

het vak is hetzelfde gebleven, ondanks de zware tijden waarin we zitten.”

In de drie maanden dat Van ’t Veld voorzitter is van de LHV heeft ze al 

tientallen praktijken bezocht. “Met heel veel plezier, want ik zie bij die 

praktijken vooral veel energie om met elkaar de uitdagingen te lijf te gaan”, 

vertelt ze tijdens haar openingstoespraak. In de zaal van het World Forum 

Den Haag zijn zo’n tweehonderd huisartsen aanwezig. Daarnaast nemen nog 

eens driehonderd huisartsen digitaal deel.

Een ander verhaal

Wat die uitdagingen zijn? Werkdruk, bekostiging, de problemen op de 

arbeidsmarkt. “We moeten het daar natuurlijk over hebben, maar ik denk wel 

dat we een ander verhaal nodig hebben”, betoogt Van ‘t Veld. “We moeten 

richting de politiek, maar ook richting andere zorgpartners de cruciale rol van 

de huisarts duidelijk maken. Niet alleen zijn of haar medische rol, maar ook de 

maatschappelijke rol.” 

“Jullie kennen de patiënt van wieg tot graf, in zijn eigen context, in zijn eigen 

familie. Alle transities in de maatschappij komen jullie tegen in jullie praktijk. 

Dat moeten we koesteren. Daarom hebben we een langetermijnvisie nodig op 

zorg én welzijn. Welzijn is cruciaal voor alle patiënten die nu tussen wal en 
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schip vallen en het is onze opdracht daar iets mee te doen.”

Makkelijke oplossingen zijn er niet, besluit Van ’t Veld. “Wij willen naar jullie 

luisteren, vandaar ook de vele onderzoeken. Wij kunnen het alleen maar goed 

doen als we weten wat er onder huisartsen speelt. Ik hoop dat we elkaar nog 

veel gaan ontmoeten. Ik vind het een ontzettende eer dat ik jullie in deze tijd 

mag vertegenwoordigen.” 

Het rooster rond krijgen

Na haar openingswoord gaat dagvoorzitter Gerrit Heijkoop dieper in op twee 

van de uitdagingen die de LHV-voorzitter noemde. Eerst de uitdagingen op de 

arbeidsmarkt. Het is lastig om goede mensen te vinden. Er is niet alleen te 

weinig ondersteunend personeel, maar er zijn ook te weinig huisartsen. En 

overal is het ziekteverzuim hoog.” 

De LHV staat hierover in nauw contact met Den Haag, vertelt Van ’t Veld. “Wij 

hebben gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin we wijzen 

op dit probleem. Waarin we zeggen dat er meer stageplekken en meer 

opleidingsplekken nodig zijn. Waarin we pleiten tegen de btw-plicht die nu 

geldt bij inzet van niet-BIG-geregistreerde zzp’ers in de zorg. Ook proberen 

we met Kamerleden en de sector in gesprek te gaan over hoe we de handen 

ineen kunnen slaan.”

Als voorbeeld van wat huisartsen zelf kunnen doen om meer personeel te 

werven, wordt een filmpje getoond van een project met zij-instromers in de 

opleiding voor doktersassistenten.

 

Huisvestingsproblematiek

Op de stelling ‘Is de huisvesting van uw praktijk toekomstbestendig?’ 

antwoordt de helft van de zaal negatief. “Dit is een groot probleem dat onze 

prioriteit heeft”, zegt Van ’t Veld. “Wij kunnen dit agenderen in Den Haag en 

we ondersteunen ondertussen de huisartsen met huisvestingsvraagstukken. 

Helaas is er geen makkelijke oplossing, anders hadden we die natuurlijk al 

bedacht.” 

Wat kan een huisarts zelf doen? “We moeten dit overal agenderen”, zegt Van 

’t Veld. “De meesten van jullie hebben goede contacten met jullie gemeenten, 

blijf dit daar aankaarten. En daar mag je misschien wel een beetje bij dreigen: 

als er straks geen huisarts in een regio meer is, dan hebben zij een probleem.”

Ventileren
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Van ’t Veld besluit met een opdracht aan de huisartsen thuis en in de zaal. 

“Natuurlijk hebben we te maken met grote uitdagingen, maar we moeten 

vooral niet somberen. Laten we vooral bij elkaar blijven ventileren, op zo’n dag 

als vandaag. En doe dat vooral ook bij mij als je ergens tegenaan loopt.” 
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BEHOEFTE AAN EENVOUD EN 
UNIFORMITEIT BIJ TARIEVEN
In de bekostiging van de huisartsenzorg vinden in 2024 nieuwe wijzigingen 

plaats. Welke wijzigingen dat zijn, moet nog worden bepaald. De LHV adviseert 

de NZa hierin en hoort graag hoe huisartsen denken over de bekostiging. Aan 

de hand van vijf vragen gaan sprekers (en LHV-beleidsmedewerkers) Ad 

Vermaas en Marjolein van Harten met deelnemers in gesprek.

Als Van Harten aan de deelnemers in de zaal vraagt wat ze van de huidige 

bekostiging vinden, blijft het even stil. “Het is een vervelende situatie dat je 

een contract krijgt van een zorgverzekeraar en dat je dan moet tekenen bij het 

kruisje, je hebt geen inspraak”, vertelt een huisarts. Is er ook iets positiefs aan 

de huidige bekostiging? “De combinatie van het inschrijftarief met het 

consulttarief is wel een goed model”, zegt een andere huisarts.

Het 3-segmentenmodel

De bekostiging van de huisartsenzorg gaat op de schop en dat lijkt hard nodig. 

Zo zijn de tarieven die in 2015 werden vastgesteld niet meer van deze tijd. 

Vermaas en Van Harten vertellen aan het begin van de sessie kort over de 

geschiedenis van de bekostiging. In 2015 kwam het huidige 3-

segmentenmodel, waarin alle zaken rondom bekostiging in ‘kolommen’ 

werden gestopt en de resultaatbeloning nadrukkelijker werd. In 2024 gaat dat 

weer veranderen. 

In deze sessie krijgen de deelnemers vijf vragen voorgeschoteld die van 



6

belang zijn bij de toekomstige bekostiging. Daarmee halen Van Haarten en 

Vermaas  belangrijke informatie op voor de visie van de LHV op dit 

onderwerp. 

Tarief lange consulten en indirect gebonden werkzaamheden

De eerste vraag gaat over de lengte van consulten en welke tarieven daarbij 

horen. De deelnemers geven via de app op hun telefoon hun voorkeur aan. 

De meeste huisartsen zijn ervoor om vanaf de start van een consult per 5 

minuten te declareren. 

Bij de tweede vraag gaat het om werkzaamheden die indirect gebonden zijn 

aan een patiënt. De zaal geeft met 67 procent meerderheid aan voor het 

consulttarief te zijn.  “Het consulttarief maakt het heel helder. Alle tijd die ik 

besteed aan een patiënt zit in dit tarief”, zegt een deelnemer.

Volgens Vermaas laat de uitslag zien dat er verschillend over wordt gedacht. 

Als er niets verandert, dan moet in elk geval heel duidelijk worden hoeveel tijd 

iemand aan een patiënt besteed. “Nu is het een black box.” Eén van de 

deelnemers denkt dat het bijhouden van de tijd aan een patiënt gekoppeld kan 

worden aan het openen van een dossier. “Als een dossier openstaat, kun je 
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precies zien hoe lang je ermee bezig bent.” 

Nadeel van flexibiliteit

 Meer overeenstemming is er onder de deelnemers wanneer  het gaat over de 

vaste tarieven en de contracten. Zo wil 60 procent  meer vaste tarieven, 

zonder contract.. Eén van de deelnemers mist een meerjarig contract voor 

innovatieve taken. 

“Dat horen we vaker”, zegt Vermaas. “Dat is het nadeel van flexibiliteit. Wil je 

meer vrijheid om regionaal dingen te regelen, of liever landelijk, wat weer 

minder goed aan te passen is?”

‘Ik wil niet over zulke zaken hoeven nadenken’ 

De zaal komt los bij de vierde vraag, als het gaat over de huisarts als 

‘hoofdaannemer’ en als ‘onderaannemer’. Momenteel is de huisarts 

‘hoofdaannemer’ voor de basiszorg en ‘onderaannemer’ voor de ketenzorg. 

De deelnemers zijn verdeeld over wat zij zouden willen in de toekomst. 

“Ik ben net begonnen, ik wil niet over zulke zaken hoeven nadenken”, zegt 

één van de deelnemers die vindt dat de zorggroep ‘hoofdaannemer’ kan zijn. 

“Ik heb ook niet het idee dat ik serieus wordt genomen door een 

zorgverzekeraar, omdat ik nog maar een kleine praktijk heb. Om over tarieven 
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te onderhandelen is power in numbers nodig.”  

Ook een zorggroep heeft beperkte invloed, stelt een deelnemer. “Ook zij zijn 

beperkt om voor ons te onderhandelen. En het drukt ze in de rol van 

controleur en daar willen ze juist van af. Het zou op een niveau hoger moeten, 

boven de zorggroep.” Een andere deelnemer wenst dat alle financiering 

uniform wordt. “Zodat we de discussie niet in de spreekkamer hoeven te 

hebben. Je zou alle financiering gelijk moeten trekken, van Groningen tot 

Maastricht. Dat is eerlijk.” 

Vermaas vraagt zich af of de NZa alles moet regelen. Moet er een landelijk 

tarief komen? Dan is er minder flexibiliteit. “Toen we het 15 jaar geleden 

hierover hadden, wilde iedereen regionaal. Nu gaat dat de andere kant op, 

omdat het heel lastig blijkt om regionaal afspraken met verzekeraars te 

maken.” 

‘Hoe eenvoudiger, hoe beter’

Tot slot gaat het gesprek over hoe de vergoeding voor de personele kosten 

betaald moet worden. Een meerderheid van 57 procent is ervoor om een 

gemiddelde vergoeding voor doktersassistenten in basistarieven vast te 

stellen en voor de rest een module per functie. 

Vermaas: “De vergoeding die je in een tarief stopt, heeft bij een gemiddelde 

het nadeel dat dat in de praktijk niet kan kloppen. Als je het modulair regelt is 

er meer nodig, je moet vaker aanpassen, maar het kan ook meer opleveren.” 

Eén van de deelnemers is voor basistarieven voor al het personeel. “Het zorgt 

voor eenvoud en rust. Hoe eenvoudiger, hoe beter.” 

Vermaas: “We merken dat heel veel mensen worstelen met declareren. Het 

moet simpeler, maar de consequentie is dat het dan minder goed aansluit op 

de praktijk.” Het nadeel van dit bekostigingssysteem is dat je steeds vijf jaar 

moet wachten voor een nieuw kostenonderzoek, waardoor de tarieven al snel 
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niet meer aansluiten.

De discussie is nog niet ten einde. De LHV houdt enquêtes onder de 

achterban en het komende half jaar zullen er nog verschillende discussies 

volgen, onder meer tijdens de regionale LHV-bijeenkomsten [1]. Zo willen we 

tot een goed advies komen aan de NZa en hopelijk tot een nieuwe bekostiging 

voor 2024.

 

https://academie.lhv.nl/training/beleid-en-bekostiging-2022/
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KRACHTIGE BASISZORG BIJ 
NIET-ZELFREDZAME 

PATIËNTEN
Huisartsen Mariëlle Schingenga en Petra Stad begeleiden vandaag de sessie De 

niet-zelfredzame patiënt. Zij weten alles over het fenomeen ‘Krachtige 

basiszorg’. Wat dat precies inhoudt? Een samenwerking waarbij in een wijk de 

juiste zorgprofessionals worden ingezet, op de juiste plek, op het juiste 

moment.

Op reis naar Krachtige basiszorg

“Met Krachtige basiszorg kunnen huisartsen echt de tijd nemen voor de 

patiënt”, vertelt Schingenga. “Waar eerder onder tijdsdruk wel eens onnodig 

werd doorverwezen, is er nu ruimte om samen met de patiënt op zoek te gaan 

naar echte oplossingen. Met Krachtige basiszorg kijken we samen wat er 

speelt, niet alleen op medisch maar ook op sociaal gebied.”

In de sessie gaan deelnemers samen op reis naar Krachtige basiszorg. De 

sessie is opgedeeld in vier blokken: knelpunten, doelgroep, wijknetwerk en 

verbinder.

Schrijf alle ergernissen en knelpunten op. 
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Inzicht in je eigen knelpunten

De eerste stap is helder krijgen waar de knelpunten in de praktijk liggen. 

Samen met je praktijkteam breng je de ergernissen in de praktijk in kaart. 

“Trek de beerput maar open”, grapt Mariëlle Schingenga. “Daarna ga je alle 

problemen en ergernissen groeperen en prioriteren.” Petra Stad vult aan: “In 

onze praktijk heeft iedereen meegewerkt aan het in kaart brengen van 

ergernissen. Van artsen tot assistenten tot fysiotherapeuten. Deze 

ergernissen hebben we in een diagram uiteengezet. Zo zagen we wat een 

grote of een kleine winst zou zijn, en ook of het makkelijk of moeilijk te 

behalen zou zijn.”

Deelnemers schrijven op waar ze tegenaan lopen in hun praktijk én 

daarbuiten, bijvoorbeeld in de wijk. Na het schrijven delen ze hun ergernissen 

met hun tafelgenoten.

Doelgroep bepalen

De volgende stap is het bepalen van de doelgroep. Welke patiënten kosten de 

meeste energie? De deelnemers noteren welke kenmerken de Krachtige 

basiszorg-patiënt in hun praktijk heeft. Stad vroeg medewerkers om de namen 

van patiënten op te schrijven die zij als lastig ervaren. Ook werd er een lijst 

uitgedraaid van patiënten die het meest op het spreekuur verschijnen. 

Vervolgens zijn met deze patiënten zogenaamde 4D-gesprekken gevoerd. Het 

4D-model is een instrument dat huisartsen in de spreekkamer kunnen 

gebruiken. Dit document kan echt als houvast dienen.

Trek de beerput maar open.
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Het wijknetwerk

De derde stap in de reis naar Krachtige basiszorg is het wijknetwerk. Stad en 

Schingenga vragen deelnemers om na te gaan welke organisaties of 

wijkpartners zij graag in hun Krachtige basiszorg wijkteam zouden willen 

hebben. Via de app sturen deelnemers hun antwoorden in. Er komen 

interessante suggesties uit de zaal. “Ik wil ook graag financiële experts aan 

het team toevoegen”, zegt een deelnemer. Ook thuiszorg, de wijkagent en de 

specialist ouderengeneeskunde worden genoemd.

Een verbinder zoeken en starten maar

Het vinden van een verbinder is de laatste stap. “Zoek een Krachtige 

basiszorg trekker”, zegt Mariëlle Schingenga. “Dat kan iedereen zijn. Zowel de 

huisarts als de POH-GGZ of iemand uit het sociaal domein.” 

Krachtige basiszorg helpt patiënten om 
vooruit te kijken en geeft ze weer 
vertrouwen in hun toekomst.
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Nu de vier stappen in de reis naar Krachtige basiszorg zijn doorgenomen 

kunnen de deelnemers starten. Petra Stad: “Droom groot, maar begin klein. 

Vier je successen. En trek niet aan dode paarden. Ik weet het, dit zijn allemaal 

dooddoeners, maar ze zijn echt waar.” Krachtige basiszorg helpt patiënten om 

vooruit te kijken en geeft ze weer vertrouwen in hun toekomst. Na het 

bijwonen van deze sessie kunnen deelnemers hier zelf mee aan de slag. 
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NAAR EEN DUURZAME 
HUISARTSENPRAKTIJK

Een toekomstbestendige huisartsenpraktijk is ook een duurzame 

huisartsenpraktijk. Huisartsen Dennis Pot en Iris Wichers delen in een 

workshop hun groene tips vanuit hun eigen ervaring en onderzoek.

Zo’n zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door 

de zorg. Dat is een flink aandeel. De huisvesting van alle gebouwen, de 

reisbewegingen van patiënten en zorgmedewerkers, de productie en het 

gebruik van geneesmiddelen: allen dragen ze bij aan de fikse ecologische 

voetafdruk van de zorg in Nederland. 

Welk aandeel daarvan precies voor de huisarts is, is onbekend, maar dat de 

huisarts kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot staat vast. En als 

het aan Pot en Wichers ligt, gaan meer huisartsen hier actief mee aan de slag. 

Huisarts Wichers zet zich al jaren in voor verduurzaming van de zorg en 

schreef mee aan De Groene Huisartsenpraktijk [2], een e-boek voor huisartsen 

die hun praktijk willen verduurzamen. 

https://www.lhv.nl/product/e-boek-de-groene-huisartsenpraktijk/
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CO2-neutraal

Pot is met zijn Huisartsenpraktijk Hilversum Oost de eerste CO2-neutrale 

huisarts van het land. “We zijn in 2015 begonnen met maatregelen die we 

thuis ook nemen: afval scheiden, de lampen uitdoen, besparen op papier, 

noem maar op. Langzaam maar zeker werd het voor mij een sport en stelde ik 

mezelf als doel om volledig CO2-neutraal te worden.” 

Als pionier moest Pot vooral veel zelf uitzoeken. Hij gebruikte onder meer de 

milieubarometer van Stimular [3], een tool om voor jezelf in kaart te brengen 

waar het grootste deel van de uitstoot zit. Ongeveer een kwart is elektriciteit 

en daar bleken veel besparingsmogelijkheden te liggen. Lampen uit, 

beeldschermen uit, de airco slimmer instellen en het koffiezetapparaat ’s 

nachts uitzetten. 

Ook berekende hij dat er voor zijn praktijk jaarlijks zo’n 56.000 kilometer wordt 

gereden: voor visites, door medewerkers en door leveranciers. Zelf doet hij nu 

zijn visites op de fiets en probeert hij ook zijn medewerkers te stimuleren om 

op de fiets te komen: hij liet daar zelfs een afsluitbaar fietsenhok voor 

plaatsen. 

https://www.milieubarometer.nl/nl/home/


16

Videobellen en e-bike

Wichers strooit tussendoor met wat indrukwekkende cijfers. Voor elke 5 

kilometer die huisartsen of patiënten afleggen voor een consult, kunnen we 50 

uur videobellen. En iemand die vier keer per week met zijn e-bike naar het 

werk gaat, zorgt jaarlijks voor 6 kilo CO2-uitstoot, iemand die datzelfde met de 

auto doet voor 66 kilo. 

Ook geneesmiddelengebruik levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-

uitstoot in ons land, zo vertelt Wichers: “Zo kan Lidocaine het water flink 

vervuilen, en dus is het advies om eventuele restanten bij het restafval te 

doen. Ook Dosisaerosolen hebben een grote invloed op het milieu: daar zit 

een sterk broeikasgas in dat tot wel veertien jaar in onze atmosfeer blijft. Dit 

kan dus een afweging zijn om een poederinhalator voor te schrijven.”  

Verspilling voorkomen

Dat laatste doet Pot nu steeds meer. “Als ik aan mensen uitleg dat het 

milieuvriendelijker is, staan ze er eigenlijk altijd wel voor open. Verder probeer 

ik bij de eerste uitgifte niet te veel voor te schrijven om verspilling te 

voorkomen.” 

In het nieuwe gebouw dat Pot in 2018 met zijn collega’s betrok, staan geen 

nieuwe meubelen. “Ik heb alleen de computers nieuw aangeschaft, verder heb 

ik alles van Marktplaats gehaald: van bureaustoelen tot beeldschermen.” Hij 

berekende dat zijn praktijk nu nog zo’n 20 ton CO2 uitstoot. “‘U mag niet 

schaden’ is onderdeel van de eed die wij als huisarts afleggen. Ik vind dus dat 

ik die uitstoot die er nog is, moet compenseren.” Dat doet Pot via Trees for all: 

voor een bedrag van 337,50 euro liet hij vorig jaar 67 bomen planten. Zijn 

opdracht aan de zaal: neem je verantwoordelijkheid en ga verminderen. 

Ga daarvoor op zoek naar mensen in je praktijk die hierin een voortrekkersrol 

willen spelen, adviseert Wichers tot slot. “Bespreek je doelen, doe de 

milieubarometer en begin met de quick wins.” 

Meer tips

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw praktijk(voering)? In 

het e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’ van de LHV, het NHG en 

Stimular vindt u handvatten, tips en ervaringen van andere huisartsen. 

U vindt het boek hier [4].  

Voor advies over (duurzaam) bouwen, verbouwen of over huren: neem 

contact op met Bouwadvies [5]   

https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/bouwen-verbouwen-of-huren/praktijk-verduurzamen/
https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/bouwen-verbouwen-of-huren/
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HOE ZORG JE GOED VOOR JE 
BREIN?

Last van je rug? Even rust pakken. Een gekneusde knie? Rustig aan. Een vol 

hoofd? Toch nog even doorwerken. Aandacht voor breinherstel is er nog te 

weinig, vindt workshopleider Gabrielle van Geffen. Met dank aan een overvolle 

agenda en de o zo verleidelijke smartphone. Toch kan aandacht voor het brein 

ons veel brengen, zo vertelt ze tijdens de online sessie ‘Hoe werkt en leeft u 

breinvriendelijk(er)?’

Continue afleiding

“Onze huidige leefstijl ondermijnt het mentaal herstel.” Van Geffen ziet 

dagelijks de gevolgen in haar praktijk als bedrijfspsycholoog. “We zijn continu 

op zoek naar afleiding of combineren taken zonder tussendoor even af te 

schakelen. In de spreekkamer komen we dan ook steeds meer psychische 

klachten tegen, vergeleken met bijvoorbeeld rugklachten. Logisch, want we 

werken tegenwoordig veel meer met ons brein dan met ons lijf. Maar net als 

het lichaam heeft ook het brein behoefte aan pauzes. We laden pas op als we 

cognitief passief zijn, dus niet bewust bezig zijn met een taak.”
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Een minuut passief zijn en dat minstens drie keer per dag kan al veel 

opleveren. Een betere nachtrust bijvoorbeeld. Want vaak is het moment dat je 

hoofd het kussen raakt pas de eerste breinpauze van de dag. “Je 

werkgeheugen biedt tijdelijke opslag en heeft tijd nodig om informatie te laten 

zakken richting het langetermijngeheugen. Vergelijk het met het opruimen van 

een werkbank vol met gereedschap. Als die weer opgeruimd is, kun je weer 

met meer energie verder werken.”

Breinrust

Veel huisartsen vragen zich af hoe je breinrust vindt op een drukke werkdag, 

werkend van consult naar consult, met vragen van collega’s en spoedjes 

tussendoor. “Slapen is natuurlijk nog steeds de ultieme breinrust. Maar ook 

een powernap, wandelen in een rustige omgeving, of mediteren zorgen voor 

een uitgerust brein. In ons eigen team beginnen we ieder overleg met 5 

minuten rust. Daarnaast hebben we de wachtkamer bewust een verdieping 

hoger geplaatst. Zo krijgen we automatisch meer beweging en de nodige 

omschakeltijd.”

Tips van huisartsen

In de chat delen de online deelnemers een aantal tips met elkaar:

“Ik word heel rustig van even zitten met een warm kopje thee”

“Op een heidag liepen we met aankomend maten gedurende vier uur 

met korte pauzes.  Zo bespraken we rustig de wat grotere punten, 

heerlijk!”

“Luisteren naar je ademhaling”

“Wij werken nu met 15-minuten-consulten, dat zorgt voor minder 

tijdstress.”

“Ik bereid mijn spreekuur vaak een kwartier voor aanvang voor, dingen 

Hoe vind je breinrust met alle consulten, 
met vragen van collega’s en spoedjes 
tussendoor?

Net als het lichaam heeft ook het brein 
behoefte aan pauzes.
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klaarleggen, even wat nalezen.”

“Recent een e-bike gekocht zodat ik kan uitwaaien als ik mijn visites op 

de fiets doe.”

Voor veel online deelnemers is de workshop ‘stof tot nadenken, of juist 

eigenlijk niet’ en anderen realiseren zich dat huisartsen wel wat meer aan 

zichzelf mogen denken. “Tijd voor een powernap”, sluit iemand in de chat af.
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ETHISCHE DILEMMA’S VOOR 
DOKTERS

Een patiënte met een verstandelijke beperking die een kinderwens heeft en aan 

de huisarts vraagt om hulp. Een patiënt die aangeeft een noodzakelijke 

bloedtransfusie niet te willen vanwege haar geloof. Het zijn voorbeelden van 

situaties die huisartsen met morele dilemma’s kunnen confronteren. Ze dwingen 

je om verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Het belang van een 

ouder tegen het belang van het (ongeboren) kind, bijvoorbeeld. Of het recht op 

autonomie of privacy van de ouders tegen het recht op veiligheid van het kind. 

Wat als een patiënt iets doet dat indruist tegen zijn of haar eigen belang? 

Daarover gaat het in de sessie ‘Ethische dilemma’s voor dokters’.

Geen juiste oplossingen

Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en docent ethiek aan de Erasmus 

Universiteit, geeft meteen aan dat hij vandaag niet de juiste antwoorden op 

deze dilemma’s gaat geven. Juiste oplossingen zijn er namelijk niet, is zijn 

betoog. Er is uiteindelijk altijd één belang dat het onderspit moet delven tegen 

het andere belang, anders was er ook geen dilemma. Wel gaat hij laten zien 

hoe je makkelijker met dit soort dilemma’s kunt omgaan. 

Van Dijk start met een minicollege ethiek en moraal. Een moreel dilemma is 

een botsing tussen twee waarden of normen. Een situatie waarbij je moet 

kiezen en waarbij ook niet-kiezen een keuze is. Je waardes trekken je twee 

verschillende kanten op en er is geen oplossing waarbij je aan beide 

tegemoetkomt. Van Dijk: “Er is dus geen goede oplossing. Wat wel bestaat: 
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goed en slecht beargumenteerde keuzes.” Het stappenplan uit de ethische 

toolkit van de KNMG [6] helpt je tot een goede argumentatie te komen. Met die 

stappen gaat de zaal aan de slag. 

6 stappen

De deelnemers in de zaal worden aan het werk gezet. Een huisarts brengt 

een casus in: een tienermeisje dat onverwacht zwanger blijkt te zijn en 

daardoor heel overstuur is. Ze is een alleenstaande vluchteling en met de 

verwekker heeft ze geen contact. Ze vraagt de dokter: wat moet ik doen? De 

huisarts worstelt met de vraag: hoe sturend zal ik haar adviseren? 

Aan de hand van de zes stappen uit het stappenplan gaat de zaal aan de 

slag. De casusinbrenger wordt bevraagd, om de situatie beter te verkennen 

(stap 1). Ze formuleren samen wat het dilemma nu precies is (stap 2). Van 

Dijk is streng: ze moeten het dilemma zo concreet en klein mogelijk 

verwoorden. Formuleringen als “hoe ver strekt mijn verantwoordelijkheid als 

dokter” zijn uit den boze. Dat is veel te algemeen. “Maak het concreet: moet ik 

in deze situatie X doen of Y doen?”, stelt hij. “Dan heb je een vraag die je 

daadwerkelijk kunt beantwoorden.” Samen analyseren ze de situatie (stap 3): 

hoe goed ken je de patiënt? Wie heeft zij om zich heen die kan helpen? 

Afwegingen op een rijtje

Dan komen ze aan bij de belangrijkste fase: de afwegingen (stap 4). Op een 

flipover verzamelen ze de argumenten voor en tegen de keuzemogelijkheden 

in de casus. Ook dat blijkt nog best lastig. Verzamelen ze nou argumenten 

vanuit het perspectief van de patiënt of vanuit de huisarts gezien? Dat laatste 

dus, want het zijn argumenten om de huisarts te laten beslissen wat te doen. 

Er is dus geen goede oplossing. Wat wel 
bestaat: goed en slecht beargumenteerde 
keuzes.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/zelf-aan-de-slag.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/zelf-aan-de-slag.htm
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Dan volgt de stap van de besluitvorming (stap 5). Van Dijk laat de zaal 

afwegen: wat zou jij in deze situatie als huisarts doen? De antwoorden lopen 

uiteen. De een voelt voor een meer neutrale schets van de opties, de ander 

voor een duidelijk advies, weer een ander zou kiezen voor een verwijzing naar 

FIOM en zelf het gesprek over de opties niet aangaan. Allemaal keuzes op 

basis van de eigen afwegingen. De huisarts die de casus inbracht, vertelt hoe 

zij destijds tot haar afweging is gekomen en de patiënt heeft geïnformeerd 

over de medische mogelijkheden.

De laatste stap in het stappenplan is evalueren. “Het is goed om achteraf na 

te denken: heb ik dit op de juiste manier aangepakt? Niet alleen kijken naar de 

uitkomst van je keuze, maar vooral ook naar de argumenten die je hebt 

gebruikt. Heb ik het goed afgewogen voordat ik een beslissing heb genomen? 

Daar kun je van leren.”

Belangrijke lessen

Ter afsluiting geeft de ethicus de deelnemers nog een paar tips mee. Het is 

belangrijk bij de start al te bedenken of je wel werkelijk met een moreel 

dilemma te maken hebt of “gewoon” met een tragische situatie, waar je als 

dokter niets aan kunt doen. Hij waarschuwt ook om het plaatje niet te snel in 

te kleuren met je eigen vooroordelen of ideeën, maar de situatie goed te 

verkennen. Maak je afwegingen voor jezelf expliciet. Letterlijk opschrijven voor 

jezelf kan helpen. En de belangrijkste tip is dus: maak het concreet. Moet ik X 

doen of Y doen? 

Als een soort geruststelling besluit hij: “Onthoud dat dé goede oplossing er 

niet is. Doe je best om goed beargumenteerd je keuze te maken, dat is het 

best haalbare.”

Heb ik het goed afgewogen voordat ik 
een beslissing heb genomen? Daar kun 
je van leren.
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‘ALS JE ALLEEN VRAAGT 
NAAR HET PROBLEEM, WORD 
JE EXPERT IN HET PROBLEEM’

Met veel enthousiasme vertellen huisarts Pieter Jansen en forensisch 

orthopedagoog Eva Kuiper over de theorie en toepassingen van positieve 

gezondheidszorg. Een patiëntbenadering waarbij de ‘taxivraag’ centraal staat: 

waar wil je heen? “Juist met patiënten bij wie je zucht als je in de agenda kijkt, 

is een ander spel mogelijk.”

De sessie begint met een opdracht voor de zaal. Deelnemers interviewen hun 

buurman of buurvrouw en vragen wat ze vandaag hebben gedaan wat goed 

voor ze is. En vervolgens vragen ze wat ze nog meer hebben gedaan dat 

goed voor ze is. Wat heeft het gebracht, vraagt Eva Kuiper. “Positieve 

energie. Een vrolijk gesprek. Je gaat vrolijker kijken”, zegt een deelnemer. 

“Het is een goede manier om kennis met iemand te maken die je niet kent”, 

zegt een andere deelnemer. “Een beetje Amerikaans.”

“Ik doe deze oefening het liefst om half 9 ’s ochtends”, vertelt Kuiper. “Dan 

gaat het vooral om dat doorvragen. Dan merkt iemand hoeveel dingen goed 

zijn gegaan. Bij een patiënt krijg je een ander spel als je iemand zo benadert. 

We hopen dat er één ding is uit deze sessie dat je gaat gebruiken bij een 

patiënt.”
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Medisch model

Waarom is positieve gezondheidszorg nodig? Pieter Jansen legt uit dat de 

gezondheidszorg volledig uitgaat van het medische model. “We zijn opgeleid 

in het medische model, waarbij je vraagt naar de oorzaak en dan kijkt hoe je 

een probleem kunt verhelpen. Er wordt onderzoek gedaan, dan krijg je een 

diagnose en dan weet je de behandeling. Dat is voor sommige klachten nuttig, 

zoals bloedvaten die verstopt zijn of een hartklep die niet functioneert. Maar er 

zijn ook klachten die niet vanzelfsprekend zijn. 40 procent van de consulten 

gaat over lichamelijke klachten waar geen of onvoldoende somatische 

verklaringen voor gevonden worden.”

Positieve gezondheidszorg is een combinatie van het medische model en het 

oplossingsgerichte model. Bij dat tweede model formuleer je een doel, bekijk 

je iemands sterke kanten en ga je op zoek naar hulpbronnen. Jansen: “Het is 

én én. Dus niet eerst medisch model en dan oplossingsgericht. Het is meestal 

gemixt en het gaat er om wat er past bij die persoon op dat moment in die 

context.” 

Eigenlijk gaat het om het waarom en het hoe, vult Kuiper aan. “Als mensen 

met complexe zaken bij je komen, dan kun je dat gaan uitzoeken maar dat lukt 

meestal niet. Beter is het om te kijken hoe het beter kan. Bij 

oplossingsgerichtheid gaat het er niet om om van de pijn af te komen, maar 

om hoe het verder gaat, dat je wilt meedoen, gezien wilt worden, goed wilt 

functioneren.” 

Erkenning geven

“Maar het medische model kun je toch niet zomaar uitschakelen?”, vraagt een 

huisarts uit de zaal.  Nee, dat kan ook niet, stelt Kuiper. “Je moet de klacht 

ook niet negeren. Je moet het erkennen. Laten zien dat je het gezien en 

gehoord hebt. Erkenning geven. Dat is heel belangrijk. Maar daarna ga je 

vragen stellen die zich richten op positieve uitzonderingen.”

Jansen geeft als voorbeeld dat hij iemand in zijn praktijk kreeg die somber 

was en zich bewust met een auto tegen een boom wilde rijden. “Natuurlijk heb 

40 procent van de consulten gaat over 
lichamelijke klachten waar geen of 
onvoldoende somatische verklaringen 
voor gevonden worden.
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ik gezegd: het moet heel erg met je zijn dat je dit deed. Maar ik heb ook 

gevraagd: hoe komt het dat je het hebt overleefd? Door zijn kinderen, zei hij. 

Dat zijn de vragen die je stelt: hoe is het je gelukt om uit bed te komen, om 

een afspraak te maken, dat jullie nog bij elkaar zijn? Als je alleen vraagt naar 

het probleem, word je expert in het probleem.” 

Oplossingsgericht

Probleemgericht repareert wat niet werkt, oplossingsgericht richt zich op 

bouwen aan wat wel werkt, legt Kuiper uit. “Juist met patiënten bij wie je zucht 

als je in de agenda kijkt, daar is een ander spel mogelijk. Het zorgt voor 

minder stress, minder burn-outs en minder sessies. Het is leuker, de sfeer 

wordt lichter.” 

Jansen: “Vraag naar waar ze sterk in zijn en waar ze op hopen. Ik had een 

vrouw uit een opvanghuis in de praktijk. Ze vertelde dat ze PTSS had, een 

zware jeugd, getuige van een misdrijf. Ze was dakloos geweest, had contact 

met loverboys. Toen ik vroeg naar de toekomst verraste ze me. Ze vertelde 

dat ze een diploma wilde halen, voor nagels en voor haar. Ze wilde zelfstandig 

zijn. Hiermee kon ik het positief gaan benaderen.” Kuiper: “Dit model richt zich 

op het einde. Het gaat om de taxivraag: waar wil je heen? Het is belangrijk om 

meteen naar dat einde te reiken.”
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Paradoxale aanpak

Een huisarts vertelt dat ze al oplossingsgericht werkt, maar dat ze te 

enthousiast is bij klagende patiënten. Kuiper: “Wat kan helpen, is een 

paradoxale aanpak. Om juist er nog meer onder te zitten, het nog erger te 

maken. Erkenning, erkenning, erkenning. Tot iemand zegt dat het ook wel 

meevalt. Dan heb je een ingang voor een positieve benadering.”

Vaak denken huisartsen dat het veel tijd kost, deze aanpak. Volgens Jansen 

is dat een misvatting. “Ik geef mensen vaak de suggestie dat ze het zelf 

uitzoeken en dat ze dan komen vertellen wat ze willen gaan doen. Dan 

kunnen we een afspraak maken. Dan gebeurt het thuis, en niet in de 

spreekkamer. En dan zijn het ook niet mijn oplossingen, maar die van hen. 

Vaak slik ik ook mijn adviezen in en komen ze zelf met de beste oplossingen.”  

De sessie eindigt met tips die op het scherm verschijnen. De deelnemers 

maken er massaal foto’s van.

4 oplossingsgerichte basisvragen

- Waar hoop je op?

- Welk verschil zal dat maken? 

- Wat werkt? 

- Wat zal een volgend teken van vooruitgang/ jouw volgend stapje zijn? 

5 praktische take-aways

1. Denk aan de taxi! Kijk naar waar iemand naartoe wil, niet waar iemand 

vanaf wil.

2. Zijn zaken complex en is er niet één oorzaak aan te wijzen? Bij complexiteit 

kijk naar het gewenste doel van de persoon

3. Stel elke dag een paar oplossingsgerichte vragen

4. Vergeet labels. Iemand kan een autismestoornis hebben, maar ook vader 

zijn, actief zijn in de kerk. Je hoeft niet altijd maximale zorg in te zetten, en ook 

niet altijd maximale diagnose. 

5. Morgen in je spreekuur doen: 3 complimenten geven.
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SLIM OMGAAN MET DATA IN 
DE HUISARTSENPRAKTIJK

“Registratiedoorgifte hapert bij huisartsen en GGD’s.” Deze krantenkop staat 

groot op het scherm als we binnenkomen bij de sessie Slim gebruik van data 

voor de huisarts als ondernemer. “Deze kop benadrukt het belang van goed 

registreren”, zegt praktijkmanager Wieteke van de Sande. Samen met huisarts 

Koos ten Thije verzorgt zij deze sessie.

Data nuttig inzetten

“Dagelijks noteren wij huisartsen iedere 10 minuten een brij aan gegevens in 

onze HIS”, zegt Koos ten Thije. En die informatie is waardevol. Vandaag leren 

deelnemers hoe ze alle data die ze sowieso al moeten registreren ook nuttig 

kunnen inzetten in hun praktijkvoering. 

Van groene kaart naar HIS 

Tot in de jaren 80-90 schreven huisartsen alle patiëntinformatie op groene 

kaarten. Tegenwoordig werkt dat anders. Huisartsenpraktijken zijn 

gedigitaliseerd en gebruiken verschillende HIS’en. “Nu bijna alle huisartsen 

Blijf altijd kritisch. Het blijven tools. De 
huisarts is altijd nodig om de context te 
geven.
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digitaal werken, zijn huisartsen een bron van medische data geworden”, 

vertelt Van de Sande. Die data zijn niet alleen voor de huisartsen zelf 

interessant, maar ook voor andere partijen. Van gemeenten en 

zorgverzekeraars tot bedrijfsartsen en wetenschappelijke instituten. De 

huisarts beschikt over uitslagen van onderzoeken, medicatieoverzichten, 

declaratiegegevens, noem het maar op. Dat de huisarts als dossierhouder 

voorzichtig met deze data om moet gaan, spreekt voor zich.

Casus: COVID-19 in de praktijk

Alle huisartsen hebben de afgelopen 1,5 jaar te maken gekregen met COVID-

19. De praktijkvoering moest anders en het was drukker of juist rustiger in de 

praktijken. Wat zijn nu precies de effecten van COVID-19 geweest? Koos ten 

Thije laat een praktijkvoorbeeld zien. Op het scherm verschijnen grafieken van 

een middelgrote huisartsenpraktijk. Alle contacten met COVID-19 worden hier 

weergegeven. Als je zoekt op de IPCP-code voor COVID, lijkt het alsof er in 

deze praktijk nauwelijks sprake was van een pandemie. Hanteer je echter een 

bredere definitie en pak je codes voor allerhande klachten aan de luchtwegen, 

dan ziet de grafiek er ineens heel anders uit. In de data kun je de COVID-

pandemie dan dus wel terugvinden, als je maar de juiste data gebruikt.

Rubbish in = rubbish out

Wat leg je als huisarts vast in het patiëntendossier en hoe? Uit het COVID-

voorbeeld bleek al hoe belangrijk adequate dossiervorming is. “Rubbish in = 

rubbish out”, stelt Ten Thije. “Als je data niet goed labelt krijg je nooit een 

goede analyse.” Gelukkig bestaan er NHG-richtlijnen voor adequate 

dossiervorming. Er is zelfs een handige e-learning ontwikkeld waar je in een 

uur tijd de basis over data leert. Ook belangrijk volgens Van de Sande: “Blijf 

altijd kritisch. Het blijven namelijk tools. De huisarts is altijd nodig om context 

te geven. U bent de enige in de praktijk die echt weet wat er speelt.”

Als je data niet goed labelt krijg je nooit 
een goede analyse.



31

Beginnen met data? Maak een plan

Wil je aan de slag met data? Dan is het essentieel om vooraf te bedenken wat 

je met data wilt doen. “Men zegt altijd dat winnaars een plan hebben en 

verliezers een excuus. Ik denk dat het goed is om een plan te maken voordat 

je begint”, zegt Ten Thije. Bedenk bijvoorbeeld of je zorginhoudelijk naar data 

wilt kijken, of juist bedrijfsmatig. “Het grote risico van dit soort analyses is dat 

je verzandt in de data. Er is namelijk zo veel. Denk daarom voordat je start 

altijd eerst goed na: wat wil ik zien?” Heb je dat plan gemaakt? Dan kun je met 

de beschikbare data ontzettend veel nuttige inzichten krijgen.

U bent de enige in de praktijk die echt 
weet wat er speelt.
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WELKOM IN DE DIGITALE 
SPREEKKAMER

We vallen midden in de sessie ‘Welkom in de digitale spreekkamer’. Op het 

scherm zien we een digitaal consult, gespeeld door trainer Sarah van der Vlerk 

en trainingsactrice Floor Rolf. Een huisarts spreekt met een zichtbaar 

gespannen patiënt. Samen met de deelnemers in de zaal wordt onderzocht hoe 

de patiënt digitaal gerustgesteld kan worden.

Het digitale consult in vier stappen

In vier stappen nemen Rolf en Van der Vlerk de aanwezige huisartsen mee in 

de opbouw van een digitaal consult. De eerste stap is het digitaal binnenlaten 

van de patiënt. Daarna ga je verder met het uitvragen van de klacht. 

In twee situaties zien het verschil tussen face-to-face en digitaal 

patiëntcontact. In het eerste gesprek zien we alleen het gezicht van de 

patiënte. Bij de tweede is zichtbaar hoe ze met haar handen friemelt. Zo wordt 

duidelijk hoe je bij een digitaal consult een belangrijk onderdeel mist. Van der 

Vlerk: “Als je in de praktijk een patiënt ontvangt, dan weet je vaak al bij het 

70% van onze communicatie is non-
verbaal. Met videobellen mis je daar een 
groot gedeelte van.
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binnenhalen wat het humeur van de patiënt is. 70% van onze communicatie is 

non-verbaal. Met videobellen mis je dat. Een praktische tip is dat je aan een 

patiënt vraagt of hij of zij iets naar achteren wil gaan zitten zodat hij of zij goed 

in beeld is.”

Luisteren, samenvatten, doorvragen

Bij een digitaal consult zal een huisarts veel meer moeten leunen op het 

verbale gedeelte dan in de praktijk zelf. “Het is belangrijk dat je luistert, 

samenvat en doorvraagt. Nog fanatieker dan je face-to-face zou doen”, zegt 

Van der Vlerk. Deze manier van werken kost energie, dat beamen ook de 

aanwezige huisartsen die al gebruik maken van digitale consults als vervanger 

van een fysieke afspraak of een telefoongesprek.

Lichamelijk onderzoek

De derde stap in het digitale consult is het lichamelijk onderzoek. Kan dat 

eigenlijk wel, in een online situatie? Enkele huisartsen in de zaal maken er al 

gebruik van. Er volgen drie voorbeelden. In de eerste situatie wordt duidelijk 

dat je met videobellen vaak een beter beeld krijgt dan wanneer je een patiënt 

een foto laat sturen. Het tweede voorbeeld laat zien hoe je mensen bij de 

hand kunt nemen, bijvoorbeeld bij het opnemen van suikerwaardes. Het 

laatste voorbeeld laat zien dat een videoconsult ook meerwaarde heeft. Zo 

krijg je als huisarts een inkijkje in de woonkamer van de patiënt. Dat levert 

vaak extra informatie op.

Het digitale consult heeft ook 
meerwaarde. Je krijgt een inkijkje in een 
woonkamer.
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Emoties opvangen

Het opvangen van emoties is de laatste stap van het digitale consult. We zien 

een voorbeeld van een slechtnieuwsgesprek. Een patiënt wordt emotioneel 

wanneer ze hoort dat ze de diagnose burn-out krijgt. Hoe kun je als arts het 

beste reageren? De aanwezige deelnemers zijn het erover eens dat het goed 

is om de emotie te benoemen: “Het overvalt je, zie ik dat goed?” Een dergelijk 

slechtnieuwsgesprek is goed digitaal te voeren, zolang je de emotie van de 

patiënt maar benoemt. Een handige tip van Van der Vlerk: “Benoem wat je 

graag zou willen doen, maar wat niet kan door de afstand. Een voorbeeld kan 

zijn: “Ik zou graag een hand op je schouder willen leggen”.”

Vijf take-outs

De gespeelde digitale consulten bieden deelnemers praktische tips en tricks. 

Als afsluiter krijgen de aanwezige huisartsen nog vijf take-outs mee: Zorg voor 

een heldere start, maak oogcontact met je patiënt en benoem wat er gebeurt. 

Als je live iets zou doen, zeg dat dan in het videoconsult. En als laatste: think 

outside the box. Met deze praktische tips kunnen de deelnemers aan de slag 

met digitale consulten in hun eigen werk.

Benoem wat je graag zou willen doen, 
maar wat niet kan door de afstand.
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MOTIVEREN KUN JE LEREN 
Gemopper, gepruttel, gezucht: praktijkmedewerkers zijn niet altijd gemotiveerd. 

Maar hoe zit het het eigenlijk met jouw eigen motivatie? Arbeidspsycholoog 

Deborah Fortuyn vertaalt de theorie over motivatie naar de (huisartsen)praktijk.

Dat het onderwerp leeft, blijkt al meteen als Fortuyn aan het begin van de 

workshop een rondvraag doet. De aanwezigen worstelen bijna allemaal met 

het motiveren van hun collega’s. “Er verandert continu veel in onze manier 

van werken en elke verandering leidt tot irritatie, tot ziekteverzuim, tot 

weerstand”, zegt de een. Een ander: “Ik was net bij de workshop over 

verduurzaming en daar sluit dit onderwerp perfect op aan: hoe zorg ik ervoor 

dat mensen het licht uit doen of minder water gebruiken?”

Fortuyn legt uit dat iedereen drijfveren heeft, maar dat die voor iedereen 

anders zijn. “En mijn ervaring tot nu toe is dat de drijfveer van de 

praktijkhouder of huisarts heel anders is dan die van de assistent. Als je dat 

niet scherp hebt, kan er al snel irritatie ontstaan.” 

Laatkomers en ziekmelders

Waar herkennen we de niet-gemotiveerde medewerker aan? De zaal heeft er 

volop ervaring mee, zo blijkt. Gemopper, gepruttel en gezucht, te laat komen, 

ziek melden, veel op de telefoon zitten. Toch praten medewerkers graag over 

hun motivatie, zegt Fortuyn. “Weet jij van je medewerkers waar ze elke 

ochtend voor opstaan? Een gesprek over motivatie geeft eigenlijk altijd 

energie.” 
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Ze krijgt bijval uit de zaal. Een van de aanwezigen deelt haar ervaring met een 

heisessie met haar medewerkers. “Daar beantwoordden we allemaal de 

vraag: wat drijft je? Ik merkte dat, doordat ik zelf open was, het team dat ook 

was.” 

Een andere huisarts vindt het juist lastig om bij collega’s open te zijn over haar 

eigen motivatie. “Ik ben vrij open, maar ik vraag me wel af of zij me minder 

serieus nemen als ik er eens een dag de pee in heb. Tegelijkertijd wil ik niet 

de schijn ophouden, want dat is uitputtend.” 

Volgens Fortuyn is krachtig leiderschap juist ook je kwetsbaarheid laten zien. 

En dus ook open zijn over wat jou motiveert. Weten jullie dat van jezelf? Ze 

vraagt ernaar omdat de eigen, onbewuste motivatie altijd meespeelt in het 

gesprek met de ander. “Jouw motivatie hoeft de motivatie van de ander niet te 

zijn.” 

Monica de doktersassistente

Maar hoe knoop je nou het gesprek aan over motivatie? Een casus vanuit de 

zaal: een huisarts met een doktersassistent die haar eigen koninkrijkje heeft 

gecreëerd. “Dit is een patroon dat ik vaker zie: zo iemand regelt dan haar 

eigen klusjes en doet eigenlijk niet echt meer mee aan de vaste taken, zoals 

telefoon beantwoorden.”

Fortuyn neemt de rol aan van deze assistente, Monica van 63, een voormalige 

kleuterjuf. De huisarts die de casus heeft ingediend, gaat in gesprek met haar. 

Al snel blijkt dat ‘Monica’ niet precies begrijpt waar de huisarts nou heen wil 

met zijn vragen aan haar en “de dingetjes” die niet helemaal goed gaan. 
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Na een paar tips van Fortuyn verloopt het gesprek een stuk beter. Begin met 

een duidelijk doel, is zo’n tip. “Wat wil jij precies bereiken met dit gesprek. Wil 

je echt haar motivatie weten of wil je van jouw ergernis af?” Een andere tip: 

straal gezag uit. De huisarts doet dat door recht op zijn stoel te gaan zitten. 

“Dat is een zakelijke houding en je toon volgt dan bijna vanzelf je 

lichaamshouding. Embodied cognition noemen we dat.”

Tijdens de LHV-cursus Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden

gaat Fortuyn nog veel dieper in op dit onderwerp. De eerstvolgende 

bijeenkomst is op 12 oktober in Cuijk. Klik hier [7] voor meer informatie.  

Meer weten over personeelsinzet en werkgeverschap? 

De LHV heeft een breed aanbod aan producten en diensten om u te 

ondersteunen. 

Bekijk onder andere de informatie over:

Alles over werkgeverschap [8]

Alle producten die u nodig hebt om uw zaken op orde te hebben. Denk 

aan het werkgevershandboek, de arbowet, de RI&E, 

personeelsdossiers en het personeelshandboek.

Ziekte [9]

Wanneer uw medewerker ziek is helpen we u met een stappenplan en 

ziektewijzer en re-integratie. U vindt hier een ziekteverzuimprotocol, 

maar ook tips voor het voorkomen van verzuim.

Functioneringsgesprekken [10]

https://academie.lhv.nl/training/motiverende-gespreksvoering-voor-leidinggevenden/
https://www.lhv.nl/thema/caos-en-werkgeverschap/alles-over-werkgeverschap/
https://www.lhv.nl/thema/caos-en-werkgeverschap/ziekte/
https://www.lhv.nl/thema/caos-en-werkgeverschap/functioneringsgesprekken/


39

De beoordelingscyclus helpt u bij functioneringsgesprekken met uw 

medewerkers. Ook vindt u hier informatie over disfunctioneren, 

ongewenst gedrag, of een arbeidsconflict.

Via de LHV Academie [11] kunt u verschillende nascholingen volgen op 

dit gebied. Met voor LHV-leden altijd een aantrekkelijke korting op de 

deelnameprijs. 

https://academie.lhv.nl/?_themas=personeel
https://academie.lhv.nl/?_themas=personeel
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ADVIES KRIJGEN MET EEN 
BROODJE IN DE HAND

Na alle sessies is het nog niet helemaal gedaan met de informatie-uitwisseling. 

Tijdens de lunch kunnen deelnemers voor advies namelijk terecht bij vijf 

verschillende infostands in de hal. “Deze manier van advies inwinnen is mooi 

laagdrempelig.”

Kirsten Nijland en Paul Morgenster hebben een tijdje bij de tafel voor 

juridische zaken gestaan. “Ik ben waarnemer in zijn praktijk”, vertelt Nijland, 

knikkend naar Morgenster. “Nu zit ik te kijken hoe ik dat als zzp’er kan 

aanpakken binnen de regels.” “We zijn bevestigd door het advies”, zegt 

Morgenster. “En we werden op het idee gebracht om een contractgenerator te 

gebruiken. Deze manier van advies inwinnen is mooi laagdrempelig.”

 

Ik vind het heel fijn dat dit er is op het 
einde van zo’n dag
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Bij de LHV Academie staat Rozemarijn van de Sande met een broodje in haar 

hand. Zij heeft zojuist geïnformeerd naar de cursus ‘LEAN werken in de 

huisartsenpraktijk’. “Ik heb gevraagd of ze dat volgend jaar in onze regio willen 

plannen. Als het aanbod er is, gaat dat lukken, zo kreeg ik te horen.” Vorige 

keer maakte Van de Sande ook al gebruik van de infostands. “Toen heb ik 

informatie gekregen over bouwadvies. Dat project hebben we inmiddels achter 

de rug. Ik vind het heel fijn dat dit er is op het einde van zo’n dag.”

Gijs Bolsius staat ook lang te praten met de medewerkers van de LHV 

Academie. “Volgend jaar ga ik een praktijk starten en daarom wilde ik wat 

meer weten over de cursussen. Het was wel even uitzoeken wat bij mij past, 

want er worden 150 cursussen gegeven. Maar ik ben er uitgekomen. 

Misschien is het wel een idee als er een volgende keer een uitgeprinte lijst 

met cursussen bij de tafel hangt.”   
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‘POSITIEVE ENERGIE EN 
ENTHOUSIASME’

Samen met dagvoorzitter Gerrit Heijkoop sluit LHV-bestuurslid Aard 

Verdaasdonk vol enthousiasme de allereerste hybride LHV Huisartsendag af. 

Verdaasdonk: “Ik vond het fantastisch om elkaar hier weer te kunnen zien. Het 

is fijn om na deze roerige tijd de positieve energie en het enthousiasme weer te 

kunnen voelen.”

Zelf was Verdaasdonk aanwezig bij de workshop over bekostiging. “Wat ik 

daarvan vooral heb geleerd: laten we het simpel houden, maar ga achter de 

schermen keihard vechten om er voor de huisartsen het beste uit te halen. 

Streef naar langdurige contacten en zorg voor een passende beloning voor 

alle informele contacten die huisartsen continu hebben. Daar ligt een mooie 

opdracht voor ons.” 

Als huisarts kun je alle uitdagingen namelijk niet alleen oplossen. “Wij zijn er 

als LHV om je te helpen, maar we hebben wel jullie input nodig om richting te 

geven aan de oplossingen waar we voor moeten gaan strijden.”

Wat is Verdaasdonks blik op de toekomst? “We gaan ons volgend jaar meer 

richten op hoe we zorg en welzijn uit elkaar gaan houden. En daarbij blijft het 

natuurlijk belangrijk dat we ons aan onze kerntaken en kernwaarden houden: 

goede zorg leveren.” 
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DANK AAN ONZE PARTNERS 
De LHV Huisartsendag 2021 is mede mogelijk gemaakt door:

Advitronics

Bergman Clinics

Henry Schein Medical

VvAA

Pharmapartners
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HANDIGE ADVIEZEN EN 
PRODUCTEN

Ook de LHV-experts zijn met verscheidene sprekers vertegenwoordigd in het 

programma van de LHV Huisartsendag 2021. In sessies over de financiering van 

de huisartsenzorg, over de regels omtrent het delen van medische gegevens en 

over declareren gaven zij de nodige tips en tricks mee aan de deelnemers.

Heeft u deze onderwerpen gemist? Dan vindt u de belangrijkste adviezen uit 

deze sessies hier nog eens op een rijtje. 

Medische gegevens: met wie mag u ze delen? 

De reikwijdte van het medisch beroepsgeheim is breed: alles wat u als 

huisarts in de uitoefening van uw beroep over de patiënt te weten bent 

gekomen, valt eronder. Dat kunnen ook niet-medische zaken zijn, zoals de 

gezinssituatie of privéomstandigheden. Zelfs het feit dat een patiënt een 

afspraak heeft met een hulpverlener valt onder het beroepsgeheim.

Dat betekent niet dat u nooit informatie over een patiënt mag delen. In de 

volgende situaties mag dat wel: 

Als er toestemming is van de patiënt om de gegevens te delen.

Als er een wettelijke plicht is om gegevens te delen, denk bijvoorbeeld 

aan de meldingsprocedure euthanasie of als een patiënt een 

meldingsplichtige infectieziekte blijkt te hebben.

Als u gegevens deelt met een zorgverlener die rechtstreeks bij de 

behandeling betrokken is.
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Bij een conflict van plichten, zoals wanneer een patiënt aankondigt 

iemand anders iets aan te gaan doen. 

Bij een ander zwaarwegend belang.

Op de LHV-website [12] vindt u meer uitleg over deze situaties en wanneer en 

hoe u dan gegevens mag uitwisselen. 

Tijdens de sessie werd een aantal lastige casussen besproken waarin het 

telkens de vraag was in hoeverre een huisarts informatie mocht delen. Op de 

KNMG-website [13] vindt u veel van dit soort praktijkdilemma’s terug en een 

uitleg over hoe daarmee om te gaan.  

De belangrijkste spelregels over declareren

Voor iedereen die in de huisartsenpraktijk betrokken is bij het declareren van 

zorg is het belangrijk om te weten wat daarbij de spelregels zijn. Waarom? 

Omdat u niet het risico wilt lopen dat u onderdeclareert en daardoor niet 

betaald krijgt voor het werk dat u heeft gedaan. En als u per ongeluk 

overdeclareert, kunt u problemen krijgen met extra administratieve lasten, 

controles en nog meer. Beide situaties wilt u dus voorkomen. 

De LHV kan u op verschillende manieren helpen bij het declareren. De 

belangrijkste tip is: gebruik de LHV Declareerwijzer [14]. Exclusief voor leden 

van de LHV met handige praktijkvoorbeelden, tips en overzichtelijke 

keuzeschema’s om declareren eenvoudiger te maken. 

Ook kunt u de workshop “Alles over declareren [15]” van de LHV Academie 

volgen. Geaccrediteerd voor huisartsen én doktersassistenten. 

Daarnaast kunt u altijd bij de LHV terecht met uw vragen en voor persoonlijk 

advies. Neem contact op via 085 – 04 80 000 of lhv@lhv.nl [16]. 

De financiering van de huisartsenzorg

In de workshop ‘Bekostiging van de huisartsenzorg vandaag en morgen’ 

legden LHV-experts Ad Vermaas en Marjolein van Harten uit hoe de 

huisartsenzorg nu gefinancierd wordt en gingen ze in gesprek met de 

deelnemers over hun ideeën over hoe dat in de toekomst anders zou moeten. 

Wilt u wat meer lezen over hoe die financiering nu in elkaar zit? Op de LHV-

website [17] leest u alles over het “3 segmenten-model”, de rol van de 

zorgverzekeraars, de tarieven en meer. 

Alle adviezen en uitleg op een rij

Het totaaloverzicht van wat de LHV u te bieden heeft aan dienstverlening, 

handleidingen en andere publicaties vindt u op www.lhv.nl/producten [18]. 

https://www.lhv.nl/thema/patientengegevens-en-ict/veilig-gegevens-uitwisselen-met-anderen/
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/beroepsgeheim.htm
https://www.lhv.nl/product/lhv-declareerwijzer/
https://academie.lhv.nl/training/alles-over-declareren/
mailto:mailto:lhv@lhv.nl
https://www.lhv.nl/thema/hoe-wilt-u-werken/een-eigen-praktijk-starten/hoe-zit-de-huisartsenzorg-in-elkaar/
https://www.lhv.nl/thema/hoe-wilt-u-werken/een-eigen-praktijk-starten/hoe-zit-de-huisartsenzorg-in-elkaar/
https://www.lhv.nl/producten/
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Tekst & Beeld: Live Magazines

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: lhv.ccreader.nl [19]

https://lhv.ccreader.nl

