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Visieontwikkeling in drie stappen 
De casus Nieuwolda drukte enkele jaren geleden de Groninger neuzen hard op het feitelijke tekort aan 
huisartsen. De onmogelijkheid om een opvolger te vinden voor de vanouds aanwezige arts, bracht het 
schokeffect dat ook uitgaat van de aankondiging dat de laatste school moet sluiten: de leefbaarheid 
van het platteland staat op het spel. 
Hoewel de formele verantwoordelijkheid voor de vestiging van huisartsen niet bij de lagere overheid 
ligt, is de leefbaarheid op het Groninger platteland absolute prioriteit voor het provinciaal bestuur. Dat 
aarzelde dan ook niet en ondernam actie. Als eerste stap werd samen met de regionale zorgverzekeraar 
Geové en de Districts Huisartsenvereniging (DHV) een onderzoek gestart naar de continuiteit van de 
huisartsenzorg2. Daaruit bleek (2001) dat in 10 jaar meer dan de helft van de zittende huisartsen zal 
stoppen (53%). Uitgaande van een gunstig vestigingsklimaat zullen er in het DHV-district Groningen 
ieder jaar naar verwachting  maximaal 10 (fte) nieuwe huisartsen instromen. Uiterlijk zal er dan per 
saldo (instroom minus uitstroom) in 2005 sprake zijn van een tekort aan huisartsen. 
 
Het dreigend tekort is in de ene regio van de provincie groter dan in de andere. Door natuurlijk verloop 
vertrekken er vòòr 2004 6 huisartsen, en binnen 5 jaar (< 2007)  40 huisartsen. Belangrijk is te bezien 
in welke mate zittende huisartsen nog behouden kunnen worden voor het vak. Dus welke winst is er 
nog te boeken in de ogen van huisartsen in geval er ‘ideale’ veranderingen plaatsvinden. Gemiddeld 
blijken de huisartsen dan nog een jaar langer te willen doorwerken.  
 
Deze uitkomsten waren aanleiding voor een vervolgstap. Begin 2002 werden in 6 regio’s zogeheten 
huiskamerbijeenkomsten gehouden waarin betrokkenen uit de eerste lijn, patientenvertegenwoordigers 
en lokale overheden de specifieke problematiek en mogelijke oplossingen meer gedetailleerd in beeld 
brachten. 
De uitkomsten bevestigden het gegeven dat de opvolgingsproblematiek in sterke mate wordt 
veroorzaakt doordat de solopraktijk uit de gratie raakt bij jonge, aankomende huisartsen. Hun duidelijk 
andere beroepsopvatting: steeds minder vaak bereid om 24-uur per dag klaar te staan, en/of  ANW-
diensten te doen naast het werk overdag, de voorkeur voor een loondienstverband en de mogelijkheid 
om parttime te kunnen werken, leiden tot een meer positieve houding tegenover samenwerking met 
andere huisartsen en andere zorgprofessionals. 
De zittende huisarts is gemiddeld veelal 49+, over het algemeen voornemens met werken te stoppen 
rond het 60e levensjaar en bij de huidige opzet en organisatie van huisartsenzorg steeds vaker niet 
meer in staat of bereid om extra patiënten te accepteren. Dit wordt verklaard door de toenemende 
werkdruk (vergrijzing en ontgroening; een mondiger, veeleisende en soms agressievere patiënt, 
substitutie van intramurale naar extramurale zorgverlening e.d.). Bovendien zijn er lang niet altijd de 
financiële mogelijkheden om extra personeel aan te trekken, wat in belangrijke mate is terug te voeren 
op het landelijk vastgestelde, inflexibele karakter van de financieringsstructuur van de huisartsenzorg.3 
Nog steeds bestaan er onvoldoende (regionale) mogelijkheden voor de zorgverzekeraar om met 
huisartsen afspraken op maat te maken die een redelijk persoonlijk (norm)inkomen kunnen 
garanderen, en waarbij de praktijkkosten afdoende zijn gedekt. 
 
Continuering door samenwerking 
Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van de provincie Groningen en in de kop van Noord Drenthe 
in de nabije toekomst aanspraak kan blijven maken op voldoende huisartsenzorg van voldoende 

                                                           
1 Beide auteurs zijn zelfstandig adviseur en vanuit die hoedanigheid respectievelijk projectdirecteur van het 
expertteam en begeleider van de huisartsen in Winschoten. 
2 Rapport Continuering Huisartsenzorg in de provincie Groningen; dr. M.H. Conradi e.a. december 2001 
(opvraagbaar bij DHV Groningen) 
3 De huidige financieringsstructuur gaat uit van een rekenkundige normpraktijk (met 2350 patiënten; verhouding 
60/40 ZFW/particulier) met normpraktijkkosten (van fl. 200.000,- per jaar). De werkelijkheid laat echter een 
sterke variatie zien in praktijkomvang en praktijkkosten. 
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kwaliteit, biedt een verdergaande vorm van intercollegiale samenwerking en afstemming van 
bestaande praktijkorganisaties naar verwachting een goede basis om elkaar te kunnen vervangen. Met 
name in geval van tijdelijke of langdurige uitval door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen, 
is verdergaande samenwerking vereist dan het functioneren in een HAGRO (huisartsengroep) of 
WAGRO (waarneemgroep): de Centrale Doktersposten voor ANW-diensten, een 
gezondheidscentrum, HOED of HOES zijn daar uitingen van.  
Een grotere ‘huisartsenorganisatie’ is veelal beter in staat zich op het vertrek van een collega voor te 
bereiden dan een éénmansbedrijf. Concrete afspraken over het opvangen van het werk van een collega 
zouden niet langer alleen onderling, maar ook met de zorgverzekeraar gemaakt moeten worden. Met 
name in geval zich gebeurtenissen voordoen die niet tijdig te voorzien zijn of die de mogelijkheden 
van huisartsen zelf redelijkerwijs te boven gaan. 
 
Dit inzicht leidde tot een derde, meest recente stap: het in het leven roepen van een team, dat 
huisartsen in de lokale situatie concrete ondersteuning kan bieden bij het streven naar samenwerking, 
hetzij onderling, hetzij breder binnen de eerstelijnszorg. Het provinciaal bestuur en Geové dragen 
daartoe drie jaar lang jaarlijks € 75.000 bij. De DHV levert dat bedrag in mensuren: drie medewerkers 
vormen het zogeheten Expert-team, samen met een extern adviseur die als projectdirecteur4 
verantwoording aflegt aan de stuurgroep waarin de opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd. De 
expertise die het team kan leveren heeft betrekking op het begeleiden van artsen in een proces naar 
verdere samenwerking en het leggen van contacten in de omgeving: andere eerstelijnsvoorzieningen, 
lokale overheden, corporaties en overige potentiele investeerders in (de huisvesting van) 
zorgvoorzieningen. Met het beschikbare budget kan het E-team externe deskundigheid bij het werk 
betrekken, zoals voor de ontwikkeling van bedrijfsplannen en/of procesbegeleiding voor artsengroepen 
die gezamenlijk verder willen. Maar ook kunnen vrijkomende panden door een architect worden 
beoordeeld op mogelijkheden om er een gezamenlijke praktijk te vestigen. 
 
Het ontwikkelen van een lokale visie is nodig om in de loop der tijd van een reactieve  
werkwijze om te kunnen schakelen naar een actieve, anticiperende werkwijze. Sinds de start  
oktober jl. heeft het E-team met name gereageerd op verzoeken om langs te komen. 
Aanleidingen zijn onder meer (dreigende) opvolgingsproblematiek, behoefte aan begeleiding 
van reeds bestaande samenwerkingsplannen, veranderingen in de omgeving zoals de bouw van een 
nieuwe woonwijk of het beschikbaar komen van panden die zich voor opschaling lenen.  
Op dit moment orienteert het E-team zich op die gebieden waarvan uit het onderzoek van 2001 is 
gebleken dat de opvolging al snel urgent wordt, maar waar de thans praktiserende artsen zelf nog geen 
actie ondernemen. Hier ligt naar verwachting de grootste uitdaging. 
 
Een voorbeeld in praktijk: Winschoten  
 
In Winschoten zijn 10 huisartsen gevestigd, deels in een groepspraktijk, deels als solist. In het totaal 
gaat het om ca. 20.000 patiënten. 
De huisartsen hebben te kennen gegeven te willen werken aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de 
komende 5 tot 10 jaar. Aanleiding hiervoor is het vertrek op betrekkelijk korte termijn van 2 part time 
artsen en 1 full time arts. Gezien de leeftijdsopbouw van de HAGRO zullen binnen 10 jaar nog enkele 
huisartsen opgevolgd moeten worden. 
Gegeven het landelijke huisartsentekort is er zodoende alle reden ervoor te zorgen dat Winschoten een 
aantrekkelijke vestigingsplek blijft. 
De huisartsen hebben het expertteam verzocht om externe begeleiding bij het opstellen van een 
langere termijn visie voor de huisartsenzorg. 
 
Aanpak  
Met alle huisartsen is individueel een gesprek gevoerd om een beeld te krijgen van de specifieke 
aandachtspunten en vragen m.b.t. de toekomst. Daarnaast hebben enkele plenaire bijeenkomsten met 
de HAGRO plaatsgevonden en is met externe partijen gesproken zoals de gemeente, een 
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projectontwikkelaar/woningbouwcorporatie, thuiszorg, maatschappelijk werk en apothekers, teneinde 
een beeld te krijgen van de mogelijke betrokkenheid, belangen en ideeën van deze ‘stake holders’. 
 
Op basis van deze verkenning kon worden vastgesteld dat vrijwel alle huisartsen toe willen naar een 
professionele (gezamenlijke) huisvesting los van de privé woning: HOED vorming.  
Een ander belangrijk punt voor de huisartsen was, dat zij minder belast willen worden met zaken die 
niet direct relevant zijn voor de zorg. Zaken als beheer en exploitatie van huisvesting, werkgeverschap, 
administratie en ICT wil men uitbesteden. Verder zou, met name voor nieuwe collega’s, loondienst en 
parttime werken geboden moeten kunnen worden. 
Niet alle huisartsen willen of kunnen nu deelnemen in een HOED: voor twee artsen speelt dat zij nu de 
fiscale gevolgen van het ontkoppelen van zaak en privé niet willen nemen; een andere huisarts wil 
binnen enkele jaren stoppen en heeft geen behoefte aan deze verandering. 
Tevens bleek dat sommige huisartsen ook inhoudelijk verdergaand willen samenwerken, terwijl 
anderen liever als solist blijven werken.  
 
Op basis van deze verkenningen is een intentieverklaring opgesteld tussen de HAGRO-leden en het 
E-team. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd en is aangegeven welk doel wordt nagestreefd en 
hoe het bereikt moet worden. De intentieverklaring heeft een belangrijke functie in het expliciet maken 
van wat men wil bereiken en dient om het verdere traject minder vrijblijvend te maken (commitment). 
 
Het ‘model Winschoten’ 
Op basis van de intentieverklaring is verder gewerkt aan het opstellen en concretiseren van een 
toekomstvisie. Gezien de uitgangspunten is voor Winschoten een model ontwikkeld waarbij de 
huisartsen zorg wordt geleverd vanuit twee locaties, gecombineerd met een apotheek en andere zorg- 
en dienstenaanbieders. Belangrijke elementen in deze visie zijn dat niet alle artsen in hetzelfde tempo 
deelnemen en dat verschillen in werkwijze worden gerespecteerd. 
Concreet betekent het dat twee HOEDEN worden ontwikkeld van waaruit op termijn de gehele 
huisartsenzorg voor Winschoten bediend kan worden (elk 10.000 patiënten), maar waaraan op dit 
moment niet alle artsen deelnemen. Drie artsen geven er de voorkeur aan als solist verder te werken. 
Dat betekent dat de HOEDEN zo moeten worden ontwikkeld dat opvolgers t.z.t. kunnen toetreden. Dit 
heeft gevolgen voor de bouw en exploitatie van de HOEDEN. 
 
De apothekers hechten veel belang aan het ontstaan van twee HOEDEN: aan iedere locatie wordt een 
apotheek toegevoegd, waardoor een ideale spreiding en dekking van de ‘markt’ ontstaat. Vanwege dit 
belang zijn de apothekers bereid om exploitatie en beheer van de te ontwikkelen locaties voor hun 
rekening te nemen. De huisartsen huren het deel dat zij gebruiken en zijn niet verantwoordelijk voor 
het stuk ‘overcapaciteit’ dat nodig is om op termijn nieuwe collega’s deel te laten nemen. 
 
De gemeente Winschoten ondersteunt deze toekomstvisie en is bereid actief medewerking te verlenen, 
onder meer bij het zoeken naar geschikte locaties. 
 
De afspraken tussen huisartsen en apothekers worden vastgelegd in een convenant. Vanuit hun 
respectievelijke belangen wordt een aantal andere betrokkenen (de gemeente, het E-team, de 
verzekeraar en het patientenplatform) gevraagd om het convenant mede te ondertekenen. 
 
Wat levert het model Winschoten op? 
 
Voor de huisartsen 
 Er ontstaat voor de huisartsen professionele huisvesting los van de privé woning 
 Er kan gemakkelijk worden samengewerkt 
 De artsen hoeven niet te investeren (er kan worden gehuurd) 
 De artsen lopen geen exploitatie risico op het gebied van huisvesting 
 Opvolgers krijgen gemakkelijk toegang tot professionele huisvesting en kunnen huren.  
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Mocht het in de toekomst nodig zijn, door schaarste aan huisartsen, om bestaande praktijken te 
vergroten, dan is al aan een aantal voorwaarden voldaan (ruimte, samenwerking) waardoor de inzet 
van bijvoorbeeld praktijk ondersteuning en nurse practitioner gemakkelijker wordt. 
Uitgangspunt voor de huisartsen was, om alle taken die niet relevant zijn voor de huisartsenzorg af te 
stoten. Overwogen werd om hiervoor een facilitaire stichting in het leven te roepen. Met het wegvallen 
van de zorg voor huisvesting, is in een belangrijke behoefte voorzien en is het oprichten van een 
facilitaire stichting niet nodig. Ondersteuning op terreinen als personeelszaken, administratie, ICT 
wordt door de huisartsen naar behoefte ingekocht bij organisaties of instellingen die hiervoor zijn 
toegerust. 
 
Voor de apothekers 
Er ontstaat een goede spreiding van het aanbod, respectievelijk verdeling van de markt. 
De apotheken worden gevestigd op aantrekkelijke en klantvriendelijke locaties. 
Er is meer gelegenheid voor afstemming met de huisartsen. 
 
Voor beiden 
Vanuit iedere locatie worden ca. 10.000 patiënten bediend, hetgeen een goede economische basis 
vormt voor zowel huisartsenpraktijken als apotheken.  
De gezamenlijke huisvesting biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering: er ontstaan korte lijnen 
waardoor meer mogelijkheden voor samenwerking ontstaan. Onder meer kan hierdoor de 
medicatiebewaking en afstemming van zorg verbeteren.  
Gezamenlijke huisvesting maakt een grotere efficiëntie mogelijk. Bepaalde delen van de huisvesting 
kunnen worden gedeeld, zoals publieksruimte, wachtkamer, vergaderruimte, ruimte voor voorlichting 
en voor administratie. Ook kunnen functies worden gedeeld of afgestemd, zoals op het gebied van 
personeel, ICT en administratie (bijvoorbeeld ICT in gezamenlijk beheer, delen van administratieve 
functies, taakdifferentiatie tussen assistentes van apotheek en artsen) 
 
Voor de zorgverzekeraar 
De continuïteit in de huisartsenzorg verbetert, er worden voorwaarden gecreëerd waardoor vestigen 
van nieuwe artsen gemakkelijker en aantrekkelijker wordt. Tevens worden voorwaarden gecreëerd 
voor meer samenwerking en afstemming in de zorg wat een gunstig effect heeft op kwaliteit en 
doelmatigheid. 
 
Voor de patiënten 
Voor de patiënt ontstaat een overzichtelijk zorgaanbod dat goed toegankelijk is en klantvriendelijk 
gehuisvest. Grotere samenwerking komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Er blijft een 
keuzemogelijkheid tussen locaties, artsen en verschillende stijlen van werken. Één HOED werkt als 
groepspraktijk (artsen werken niet-patiëntgebonden) en de andere HOED werkt met herkenbare 
afzonderlijke praktijken onder een dak. 
 
Lessen uit de praktijk 
Wat zijn nu, gezien de doelstellingen van het expertteam belangrijke lessen bij projecten als deze in 
Winschoten.  
Maatwerk:  er zijn geen standaard oplossingen, iedere situatie kent specifieke omstandigheden en 
belangen waarmee rekening moet worden gehouden. 
Breed kijken: een goede verkenning van de lokale situatie en betrekken van andere partijen is van 
belang en biedt soms onverwacht perspectief. 
Met name de rol van de gemeente is belangrijk. Hoewel strikt genomen niet verantwoordelijk voor de 
huisartsenzorg, heeft zij wel een maatschappelijke zorg waardoor zij behulpzaam kan zijn bij het 
vinden van locaties, het verstrekken van benodigde vergunningen en het bereiken van gunstige 
condities en dergelijke. 
Houd het simpel: oplossingen blijken soms heel simpel, doordat de apothekers bereid bleken de 
huisvesting voor de artsen te ’regelen’, verviel de noodzaak om hiervoor een aparte rechtspersoon op 
te richten. 
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Kleine stappen: bij HOED vorming wordt vaak eerst gedacht in termen van gebouw en niet in termen 
van inhoud. Daar is niets mis mee, door gezamenlijk dit proces van visieontwikkeling en gezamenlijke 
huisvesting in te gaan raken huisartsen in gesprek en komen naarmate plannen en ideeën worden 
geconcretiseerd ‘vanzelf’ op de vraag hoe zij de zorg inhoudelijk willen regelen. Procesbegeleiding, 
zoals geboden vanuit het E-team is hiervoor wel wenselijk. 
Commitment: een traject zoals in Winschoten vergt tijd van alle betrokkenen en kost geld door 
externe ondersteuning. Het is van belang dat het traject, na een eerste oriëntatie, niet vrijblijvend is en 
betrokkenen worden gecommitteerd zodat concrete resultaten kunnen worden behaald. 
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