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Smachtend verlangen of 
opgewekt de toekomst in 
Joost Zaat

Belangen?

• Praktijkhouder
• Freelance stukjesschrijver
• Lid van 3 ZonMW-commissies
• Geen enkele band met de industrie

‘Gezien de ontwikkeling in onze samenleving 
met zijn sterke behoefte aan sociale zekerheid 
zullen wij erbij onze beschouwingen ernstig 
rekening mee moeten houden dat - nog geheel 
afgezien van een onderwerp als periodiek 
geneeskundig onderzoek- de vraag van de 
bevolking naar medische hulp nog aanzienlijk 
groter kan worden, dan nu reeds het geval is.’ 

Huygen FJA. De toekomst van de huisarts in Nederland. 
H&W, 1963

Structuurnota Hendriks 1974

• Zorg kostte toen 21 miljard en groeide sterk.
• Echelonering, samenhang 1e-2e lijn , sterke 

verzekeraar en beperking van groei
• 4% volumegroei 
• 4/1000 bedden
• integratie welzijn en zorg

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1000688.pdf? 

Verandering beroepsgroepen
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Nivel, 2019

• Iets meer huisartsen
• Aantal praktijkhouders blijft gelijk
• Aantal vrouwelijke praktijkhouders 

stijgt
• 5 keer meer vrouwelijke hidha’s dan 

mannelijke
• Losse waarnemers zijn vaker man

praktijkassistente

1975
Medisch technische zaken: urine onderzoek; 
grampreparaten, venepuncties, tensies, ecg, spirometrie

Administratie: kaarten, brieven, opruimen, herhaalrecepten

Vertrouwensfunctie voor patiënten!

1987: eerste NHG—congres over de rol van  
praktijkassistente  (maar die mochten nog niet meepraten)

Rapport Taken Doktersassistente,  NHG 1975. H&W 1976;135-136

Kosten en maatschappij

Wammes et al NTvG , 2017
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% ‘dure patiënten’ blijft gelijk, oudste ouderen blijven het 
duurst 

vektis

Geel= 85+
Rood=18-44

Sociaal economische verschillen

Tevredenheid eigen leven 
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Veranderingen ziekten?

AP Oliemans. Morbiditeit in de huisartspraktijk, 1969

In 1965 zag de huisarts 
vaker mazelen dan 
diabetes!
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Hoe morgen te zorgen?

• Hoe voorkom je ziekten?
• Hoe houd je zorg toegankelijk?
• Hoe doe je niet te veel?
• Hoe en wat organiseer je?

Preventie voor ons?

• ‘ als in medische kring over preventie wordt 
gesproken. Denkt men meestal over preventie 
van ziekte en ongeval, waarbij de nadruk valt 
op het somatische aspect van de gezondheid’

• ….  ‘Vele andere groepen hebben hier een 
taak: overheid, geestelijken, sociaal 
werkenden, industriële ontwerpers, technici, 
wegenbouwers, huisvrouwen en velen 
anderen…. ‘

Woudschotendefinitie 1959

Bewegen in huisartsenpraktijk

• 15 trials  (n=8745) , 12 alleen advies, 3 ook 
daadwerkelijk bewegen. 13 trials maten 
‘zelfgerapporteerde beweging’  

• 4 trials maten ook cardiovasculaire fitheid
• 3 trials over daadwerkelijk bewegen: geen 

effect

BMJ 2012:344:e1389

En er was 1 trial die 
objectief mat of 
mensen meer 
bewogen…

BMJ 2012;344:e1389 doi: 10.1136/bmj.e1389 (Published 26 March 2012)

…. Nee dus
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Overheidsmaatregelen tegen roken
Preventie-akkoord Roken

2020
• verhoging tabaksaccijns, € 1 duurder.
• Minder verkooppunten 
• Zelfde verpakking (donkergroenbruin) 
• Verbod roken bij alle kinderboerderijen, kinderopvanglocaties
• hulp bij stoppen met roken bij alle zorgverzekeringen in het basispakket
• sigaretten en shag niet meer te zien bij supermarkten

2025
• roken bij alle speeltuinen verboden
• bijna alle sportverenigingen rookvrij
• roken bij alle zorginstellingen verboden 

Preventie-akkoord voeding
2019
• zorg en ondersteuning op maatvergoeding voor deze Gecombineerde Leefstijlinterventie in de 

basisverzekering
• Rijksoverheid, supermarkten en horeca-bedrijven gaan de Schijf van Vijf bekender maken in 

Nederland. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen

2020
• In minimaal 2.500 sportclubs gezondere voeding in de kantine.
• minimaal 950 scholen gezonde voeding in de kantine.

2025
• biedt de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers.
• Fabrikanten gaan suikerhoudende frisdranken, snoep en melkproducten gezonder maken. 

Bijvoorbeeld door er minder suiker in te doen.

Streefdatum?
• De Rijksoverheid wil een nieuw voedselkeuzelogo invoeren. Zodat mensen zelf nog beter voor 

gezonde voeding kunnen kiezen. 

Toegankelijke zorg?

• Werken we huisartsenpraktijken te hard?
• Kunnen patiënten snel terecht
• Moeten de praktijken kleiner?

Trend contacten /1000 patiënten 
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Nivel, 2019

Monitor zorggebruik in de huisartsenpraktijk. Impact van beleidsmaatregelen ouderenzorg 
Nivel 2016
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Monitor zorggebruik in de huisartsenpraktijk. Impact van beleidsmaatregelen ouderenzorg 
Nivel 2016

Dalende tevredenheid door wachttijden en 
verbrokkeling van zorg

https://www.kingsfund.org.uk/blog/2018/02/public-satisfaction-gp-services

Dus ….

• ‘Gewone ziekten’ blijven het belangrijkst
• Generalisten blijven het goedkoopst
• Een welwillende overheid is effectiever dan 

een hardlopende dokter
• Huisartsen blijven hard werken, maar niet 

harder dan vroeger
• Ouderen vragen ietsje meer zorg, maar 

overdrijf dat niet



29-1-2019

8

Overdiagnostiek en -behandeling

• Dokters én patiënten hebben geen risicobesef 
en zijn obsessief bezig met verkeerde cijfers

• Dat leidt tot te veel diagnostiek en 
overbehandeling

• Dat kost veel geld en zorg over drukte en leidt 
tot ongelukkige patiënten én dokters

• Zorg is houdbaar bij betere besluitvorming in 
de spreekkamer

Versplintering

• Graag niet voor alles een POH….
– Diabetes, cvrm, copd, ouderen, intensieve 

oncologische zorg, palliatieve zorg... 

• De schat van de huisarts is ‘kennis over de 
patient’
– dan moet je hem wel met (alles) zien, ook met 

ggz-problemen... 

Gewone zorg blijft om mensen geven 

blijf dus optimistisch...morgen is er nog een dag, 
waarin u van uw vak kunt genieten


