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Over uniforme huisartsenzorg zal niet veel verschil van 
mening zijn. Continuïteit in persoon is een belangrijk 
aandachtspunt in een wereld met steeds meer parttime 
werkende huisartsen en minder huisartsen die zich vast 
vestigen. Maar het is wellicht niet voor alle contacten 
noodzakelijk. Op de huisartsenpost is de kans dat een 
huisarts een van zijn eigen patiënten tegenkomt, minder 
dan 1 op 300, afhankelijk van de grootte van de post. De 
continuïteit die we daar bieden, bestaat uit de mogelijk-
heid om in het dossier van de eigen huisarts te kijken en 
uitkomsten door te geven, maar daar houdt het ook mee 
op. 

Consult via de app
In landen om ons heen consulteren steeds grotere 
groepen een vreemde huisarts via een app. Dat kan een 
trapsgewijs systeem zijn, met als eerste stap een inventa-
risatie en mogelijk zelfzorgadvies door een website zoals 
bij ons Thuisarts.nl of een chatbot. Of steeds een trede 
verder naar een vraag stellen waarop later een persoonlijk 
antwoord komt (verschillende plaats, verschillende tijd), 
naar een videoconsult met een huisarts (verschillende 
plaats, zelfde tijd) naar een afspraak voor een consult of 
visite (zelfde plaats, zelfde tijd). 

Rob Dijkstra
bestuursvoorzitter NHG

Iedereen is het er wel over eens dat je de stijgende zorgkosten vooral kunt indammen door 

een verschuiving van hoogcomplexe zorg naar basiszorg. En deze lijn zet zich voort van  

basiszorg naar zorg in de omgeving, zelfzorg, en bij voorkeur ook preventie. Kan eHealth 

hieraan bijdragen?

EHealth wordt steeds vaker genoemd als mogelijk-
heid om zelfzorg te stimuleren en zorgkosten te 
verlagen. Dat zorgkosten afnemen door eHealth 
oplossingen zou kunnen kloppen. Ik verwacht 

echter niet dat het aantal vragen aan de huisarts zal 
afnemen – integendeel. Wel zijn er veel meer mogelijk-
heden gekomen om via eHealth medisch advies te vinden 
of te krijgen. De vraag is waarom we dat nog maar weinig 
incorporeren in onze praktijken. Patiënten kunnen vaker 
medisch advies vragen aan andere zorgverleners dan aan 
de eigen huisarts, wat bedreigend is voor de vaste 
arts-patiëntrelatie. Dit is zeer herkenbaar, want het scheelt 
echt wanneer je een patiënt al kent vanwege eerdere 
kleine klachten, als die met heftigere problemen op je 
spreekuur komt. De vraag is echter of we daarom de 
patiënt voor alle klachten zelf moeten zien, of dat we toch 
meer rekening houden met het type consult wat de 
patiënt zou willen.

Continuïteit
Het argument tegen zorg door een vreemde huisarts, die 
niet op de hoogte is van de achtergrond van de patiënt, is 
vaak dat het tot fragmentatie van zorg, minder continuïteit 
van zorg, overbehandeling en consumentisme leidt. 
Continuïteit in de zorg is een belangrijke kernwaarde, 
zoals we in januari 2019 nogmaals hebben vastgesteld 
tijdens de Woudschoten conferentie. Maar wat betekent 
continuïteit van zorg in de praktijk? Is het: het continueren 
van het soort zorg dat je levert, dus huisartsenzorg zoals 
we met elkaar hebben afgesproken? Of is het: continuïteit 
in persoon, namelijk dat je steeds dezelfde dokter ziet? Of 
is het de continuïteit van de beschikbaarheid van 
gegevens, doordat de huisarts in je dossier kan kijken en 
gegevens kan toevoegen? 

IN HET OOG VAN 
DE ORKAAN

“Continuïteit in de zorg  
is een belangrijke  
kernwaarde“ 
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Een patiënt hoeft in de ons omringende landen niet eerst 
alle stappen te doorlopen voor een face-to-face consult, 
maar kan bijvoorbeeld kiezen tussen direct contact met 
een willekeurige huisarts, en uitgesteld contact met een 
huisarts met specifieke kenmerken of aandachtsge-
bieden. Deze huisarts heeft wel altijd toegang tot de 
medische gegevens van de patiënt en stuurt een verslag 
naar de eigen huisarts. Iedereen mag van alles vinden van 
dit type consult huisartsenzorg , maar de continuïteit 
verschilt niet van de zorg die de huisartsenpost bij ons nu 
levert. 

Noodzaak tot experimenteren
Experimenteren met andere manieren van huisartsenzorg 
zoals in de landen om ons heen, is urgent. We staan 
namelijk in het oog van de orkaan, zoals Urgenda-op-
richter Jan Rotmans dat zo mooi omschrijft. Het is windstil 
en dan lijkt het alsof alles stilstaat, maar de transities in de 
maatschappij en de ontwikkelingen in de ICT gaan zo snel 
dat we ons beter kunnen voorbereiden op de storm die 
mogelijk over ons heen gaat komen. 

Het is dus zaak dat we niet alleen een beetje opschieten 
met de patiënt inzage te geven in zijn dossier, maar ook 
dat we er voor zorgen dat de patiënt een andere zorgver-
lener inzage kan geven wanneer dat nodig is.  
Zo waarborgen we de continuïteit.

“Moeten patiënten wel 
steeds dezelfde huisarts 
zien?“ 




