Huisartsen nemen regie in de zorg in Drenthe
De ledenvergadering van de Kring Drenthe heeft in juni 2012 de notitie “Plaatsbepaling
huisartsenzorg in de regio Drenthe” aangenomen. Daarin wordt geformuleerd dat de Drentse
e
e
huisartsen hun regierol in de zorg willen behouden en versterken, zowel in de 1 - als de 2 lijns
zorg. De notitie noemt daarnaast de randvoorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn.
Als einddoel formuleert de notitie: “Huisartsen in Drenthe leveren betaalbare, hoog
e
e
gekwalificeerde medische zorg, in samenwerking met andere 1 lijns partijen en 2 lijns
specialisten op consultatiebasis en dicht bij de patiënt.
Afhankelijk van wensen, behoeftes en vaardigheden van praktijkhouders worden taken binnen de
huisartsenpraktijk opgepakt en uitgevoerd of door de backoffice van de Drentse Huisartsen
Coöperatie (D.H.C.). De patiënt beschikt daarmee over een laagdrempelige, professionele en
hoog gekwalificeerde medische voorziening in de buurt.”
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn voor de beroepsgroep noodzakelijk om het geformuleerde einddoel
te bereiken.
1. Huisartsen moeten individueel, maar lokaal en regionaal ook als collectief
aanspreekbaar zijn voor andere partijen.
Activiteit: Ondersteund door/ in afstemming met bestuur van de diverse gremia
(kring, regiocommissie, DHC) ligt hier een belangrijke taak om dit zelf dan wel
door anderen te laten invullen. Handvatten hiervoor zijn onder meer de notitie
“Plaatsbepaling“, brief en factsheet (februari 2012) naar gemeenten.
2. Huisartsen moeten hun werkzaamheden in de praktijk kunnen aantonen in
maat en getal. Alleen daarmee kan een centrale positie in de zorg worden
geclaimd en behouden.
Activiteit: Goede registratie.
3. Anticiperen op een veranderende invulling van de zorg bij de organisatie van
de praktijk. Overheid, patiënten en verzekeraars eisen kwalitatief goede zorg
dicht bij de patiënt. Huisartsen zijn en blijven bereid hun praktijkvoering zo dicht
mogelijk bij de patiënt in de wijk of het dorp te organiseren
Activiteit: Bij wijzigingen in de praktijk overlegt de huisarts tijdig met alle
e
betrokken partijen in de zorg. Overleg met andere disciplines in de 1 lijn hoort
daar ook bij.
De D.H.C. dan wel de Kring Drenthe kan bij de coördinatie van deze acties een
rol spelen.
4. Streven naar zoveel mogelijk uniforme ICT in huisartsenpraktijken.
Uitwisseling van gegevens, centraal beheer van gegevens en leveren van
productiegegevens kunnen daarmee makkelijker worden gerealiseerd.
Activiteit: Meewerken aan het ICT-project.
e

e

5. Samenwerken met partijen in 1 -en 2 lijn om efficiency en effectiviteit van de
zorg voor de patiënt optimaal te maken.
Activiteit: Openstaan voor innovaties en samenwerking
6. Huisartsen zijn bereid ziekenhuiszorg over te nemen.

Die zorg zal, naast de huisarts, ook door andere werkers in de praktijk worden
overgenomen. Dat deze verschuiving van zorg ook met verschuiving van gelden
gepaard moet gaan, zal duidelijk zijn.
Activiteit: Positief staan tegenover substitutie en taakherschikking.
7. Huisartsenzorg staat midden in een maatschappelijk krachtenveld. Overleg
met lokale en provinciale overheden is onontbeerlijk.
Activiteit: De huisarts overlegt zelf of via de D.H.C. en de Kring. Handvatten
hiervoor zijn de notitie “Plaatsbepaling” en de brief en factsheet naar gemeenten
(februari 2012).
8. Huisartsenzorg moet lokaal aansluiten bij de wensen van patiënten.
Oriëntatie op die wensen en overleg over het realiseren er van is belangrijk.
Activiteit: Periodiek peilen van wensen en behoeften van patiënten via de eigen
praktijk of in contact met patiëntenvertegenwoordigers.
9. Huisartsenzorg moet kwantitatief voldoende beschikbaar zijn in de regio.
Activiteit: Huisartsen leveren zelf of via de hun vertegenwoordigende partijen een
bijdrage aan het op peil houden van de capaciteit van de huisartsenzorg.
10. Huisartsen zijn bereid zich in te spannen om hun poortwachtersrol en
centrale functie in de zorg te continueren en uit te bouwen, omdat het een
voorwaarde is voor zinnige en zuinige zorg.
Activiteit: Uitdragen van deze visie
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