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Voorbereiden op de toekomst

Ontwikkelingen & Scenario’s

Vergrijzing

Digitalisering: scenario De Digidokter

Transities: scenario De Buur(t)dokter

Substitutie: scenario De Huisartsspecialist

Zorg Thuis Opvolging

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Informatie

De situatie nu

Venturaplus wil partijen zo goed mogelijk informeren over de ar-
beidsmarkt in zorg en welzijn. Met de Werkveldmonitor richten we 
ons op actuele ontwikkelingen. We geven een beeld van de huidige 
situatie en beschrijven de ontwikkelingen, waarna we met het for-
muleren van scenario’s de gevolgen voor de arbeidsmarkt laten zien. 
Met deze publicatie geven we meer inzicht in de personele ontwik-
kelingen in huisartsenpraktijken.

De ontwikkelingen die op de huisartsenzorg 
afkomen zijn beoordeeld op de impact 
op de arbeidsmarkt en de mate van 
onzekerheid van de vorm en richting van de 
ontwikkeling.

Veel huisartsenpraktijken werken nog maar 
beperkt met de mogelijkheden die nieuwe 
technologieën bieden. In het scenario de 
Digidokter spelen deze mogelijkheden een 
centrale rol.

Patiënten hebben een persoonlijk digitaal 
gezondheidsdossier waarbij de rechten bij de 
patiënt liggen.

Mensen met chronische aandoeningen moni-
toren zelf hun situatie. Via apps staan zij in 
contact met specialist of huisarts. Medicatie 
wordt automatisch aangepast.

Meerdere huisartsen werken samen in één 
praktijk of in een samenwerkingsverband. 
Dit is nodig om de investeringen te dekken, 
maar ook om de continue beschikbaarheid te 

Door de transities wordt de zorg steeds 
meer lokaal georganiseerd. Gemeenten 
richten daartoe wijk- en gebiedsteams in. 
De huisarts speelt daarbinnen een belangrij-
ke rol. Gemeente en verzekeraar ontschot-
ten de financiering voor zorg en welzijn. Elk 
gebied wordt op populatie bekostigd.

Preventie wordt speerpunt. Dit uit zich in 
(meer) preventie- en leefstijlmedewerkers, 
zoals diëtisten, sportleraren, maatschappelijk 
werkers en welzijnswerkers. Voorlichting is 
een belangrijk onderdeel van hun werkzaam-
heden. Huisartsen werken actief mee in deze 
setting.

Patiënten of burgers kunnen met vragen op 
sociaal, medisch of zorggebied terecht bij één 
loket. Aan het loket werken breed opgeleide 
doktersassistenten of sociaal werkers die 

De zorg wordt dichterbij georganiseerd, 
zowel in de care als de cure sector. Huisart-
sen voeren kleine ingrepen uit en krijgen 
een grote rol in de GGZ en de zorg voor 
chronisch zieken. Praktijken verschillen in 
de mate waarin zij taken uit de tweede lijn 
overnemen en er worden anderhalvelijns-
centra opgericht.

Er ontstaan 6 anderhalvelijnscentra in 
Friesland met elk een verzorgingsgebied van 
±100.000 patiënten. Huisartsen werken bin-
nen het centrum samen.

Huisartsen kiezen specialismen en doen kleine 
chirurgische ingrepen. Ze verwijzen veel naar 
elkaar door. 

Specialisten uit het ziekenhuis zullen bij huis-

De scenario’s hierboven zijn uitersten. Deze zullen geen werkelijk-
heid worden. De gemene deler, echter, geeft wel een indicatie van 
de toekomstige vraag naar personeel. 

De totale werkgelegenheid in de huisartsenzorg blijft groeien. 

Door opvolginsproblematiek zal het aantal huisartsen dalen. Een 
gedeelte van de zorgvraag zal in de toekomst opgevangen worden door 
specialistisch verpleegkundigen en/of physician assistants. 

De huisartsenpraktijk krijgt te maken met een grotere en complexe-
re zorgvraag. POH’s kunnen hier maar beperkt, namelijk vooral voor 
de geprotocolleerde zorg, voor worden ingezet. Vaker zal een HBO+ 

opleiding nodig zijn en er zal meer ruimte komen voor specialistisch 
verpleegkundigen en/of physician assistants. 

Er komt een grotere vraag naar praktijkmanagers. De praktijkmanager 
zal meer zeggingskracht krijgen en zal vaker WO opgeleid zijn. 

Er zal meer diversiteit ontstaan tussen huisartspraktijken. Elke praktijk 
zal een eigen mix aan personeel hebben. Hierbij zullen bijvoorbeeld 
diëtisten, fysiotherapeuten en ICT-medewerker zitten. 

Doktersassistenten zullen steeds beter geschoold worden in triageren en 
doorverwijzen naar verschillende disciplines, zowel binnen als buiten de 
praktijk.

garanderen. Omdat er gewerkt wordt in een 
groter verband zal bij de Digidokter ook een 
praktijkmanager aanwezig zijn in de praktijk.

Door goede triage kunnen consulten met 
assistenten en POH’s ingepland worden, die 
zij zelfstandig uitvoeren. Het aantal POH’s 
en assistenten zal in dit scenario daardoor 
groeien.

kunnen triageren, maar ook andere vragen 
kunnen herkennen en doorverwijzen.

De huisartsenpraktijk zal integreren of nauw 
samenwerken met andere disciplines, bijvoor-
beeld een wijk- en gebiedsteam. 
Casuïstiekbesprekingen vinden plaats met 
andere disciplines in het wijkcentrum. 

artsen meekijken (meekijkconsulten). Zorg 
uitgevoerd in het ziekenhuis verminderd.

Er zijn huisartsenbedden aanwezig voor 
kortdurende opnames voor observatie, 
ziekenhuisverplaatste zorg en na opname in 
een ziekenhuis. Hiervoor is verzorgend en 
facilitair personeel in dienst.

Een medewerker met goede kennis van 
ICT-systemen is in dit scenario onontbeerlijk. 

De huisartsenpraktijk zal afgestemd zijn op 
de wijk en 10.000 patiënten bedienen. Dit 
betekent dat meerdere huisartsen samen 
zullen werken. Een praktijk- of zelfs wijk-
manager zal worden aangesteld binnen het 
wijkgebouw.

Specialistische verpleegkundigen en physician 
assistants zullen veel taken overnemen van 
huisarts en specialist.

Er is een praktijkmanager met zeggingskracht 
in dienst. Deze is belangrijk voor bedrijfsvoe-
ring, maar ook voor samenwerkingsverbanden 
die worden aangegaan.

In Friesland is er sprake van een sterke 
vergrijzing. In 2030 is 26% van de Friese 
bevolking 65 jaar of ouder. Het aantal 75+ers 
zal tussen 2012 en 2030 toenemen met 75%. 
Een oudere bevolking betekent een grotere en 
complexere zorgvraag. 

Door de veranderingen in de AwbZ en de tran-
sitie naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zul-
len meer mensen steeds langer thuis blijven 
wonen (in plaats van bijv. een verpleeghuis). 
De zorgvraag zal voor een groot deel bij de 
huisarts terecht komen.

Tussen 2012 en 2020 zal ± 40% van de huis-
artsen in Friesland met pensioen gaan. Deze 
huisartsen vinden niet altijd een opvolger en 
nieuwe huisartsen werken vaker in deeltijd. 
Sommige gemeenten hebben in 2020 nog maar 
de helft van de nodige huisartsen en gaan 
daarom werken met specialistisch verpleeg-
kundigen of physician assistants. Deze draai-
en, onder verantwoordelijkheid van de arts, 
zelfstandig spreekuur.

Elke praktijk is anders, maar gemiddeld genomen ziet de Friese 
huisartsenpraktijk er zo uit: 

Huisartsen

POH-GGZ

POH-Somatiek

Doktersassistenten

Praktijkmanagers

Aantal medewerkers in de huisartsenzorg Friesland1

Aantal

361

136

138

470-587

8

Fte

282

43-45,5

273-341

Wilt u meer weten over ontwikkelingen in de huisartsenzorg? 

Maak dan een afspraak met Anke Hoekstra, beleidsmedewerker: 

a.hoekstra@venturaplus.nl of 0513-622979.

1) Voor deze publicatie is er gesproken met diverse Friese 
stakeholders. De scenario’s zijn ontwikkeld in een tweetal 
focusgroepen met de adviseurs van ROS Friesland. Daarnaast 
is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Een volledige 
bronvermelding en een berekening van de schattingen vindt u op:
www.venturaplus.nl/werkveldmonitor

 

Uitgave mei 2015. Neem contact op met Venturaplus om gegevens uit deze publicatie te gebruiken.

In samenwerking met

De komende jaren verandert er veel in de 
huisartsenzorg. Dit heeft niet alleen gevolgen 
voor de zorgverlening, maar ook voor de 
personele bezetting.

Bij elk scenario brengen we het team 
in beeld. Dit doen we om duidelijk 
te maken wat de effecten voor de 
arbeidsmarkt zijn.

Voor contact met de huisarts kan de patiënt 
24/7 terecht in een digitaal portaal. De 
huisarts zal vaker ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar zijn voor niet-
spoedeisende hulp.

De verwachting is dat de eerstelijns zorgvraag als gevolg van deze 
ontwikkelingen tussen 2012 en 2020 met 122% zal toenemen.
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Zeker van vorm en richting

W
ei

ni
g 

im
pa

ct
 o

p 
de

 w
er

kg
el

eg
en

he
id Veel im

pact op de w
erkgelegenheid

Onzeker van vorm en richting

Er bestaat weinig onzeker-
heid over deze ontwik-
kelingen, maar de 
impact is wel groot. Deze 
ontwikkelingen worden 
daarom meegenomen in 
alle scenario’s.

Er bestaat veel onzekerheid 
over deze ontwikkelingen 
en de impact is ook groot. 
Deze ontwikkelingen 
vormen daarom de 
uitgangspunten voor 
de ontwikkeling van de 
verschillende scenario’s.
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