Samenwerking eerstelijns zorg en welzijn is de nieuwe norm
‘Huisartsen kunnen het niet alleen, je werkt als team samen in een wijk’, aldus
Jacqueline van Riet en Nikki Makkes, huisartsen in de Utrechtse wijk Overvecht,
tijdens de tweede editie van ‘Zorg om zorg in Nederland’ op 12 oktober 2017 in
Den Haag, ‘Met de bewezen successen van de Krachtige basiszorg aanpak, kunnen
en willen we niet meer anders werken. Samenwerking eerstelijns zorg en welzijn is
de nieuwe norm’.
Op de drukbezochte bijeenkomst peilden huisartsen, koepels, overheden, gemeenten en
zorgverzekeraars de acties die nodig zijn om gelijke zorg voor alle burgers te realiseren
en gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen.
Anders werken en anders organiseren
Aangezwengeld door de huisartsen van Achterstandsfondsen is deze middag het
commitment - verkregen om initiatieven zoals Krachtige basiszorg 1 uit te werken met
de Landelijke Huisartsenvereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit, Ineen, het ministerie
van VWS en ‘anders werken en organiseren’ mogelijk maken. Zorgverzekeraars
Nederland benadrukte dat, vanaf 2018, de nieuwe betaaltitels voor Organisatie &
Infrastructuur in de eerste lijn professionals in de wijk gaat helpen om dit concept te
realiseren.
De plannen voor ‘anders werken en anders organiseren’ vallen immers niet uit de lucht.
Doorlopende decentralisaties en inwoners die meer zelf en thuis doen zorgen voor een
hogere werklast en meer complexe zorgvraagstukken in de achterstandswijken. Een
trend die geldt voor heel Nederland maar waarvan de urgentie het meest en als eerste
wordt gevoeld in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken.
Meer nodig dan extra huisarts
Sinds de eerste Zorg om Zorg-bijeenkomst op 2 februari 2017, is er meer aandacht voor
achterstandsproblematiek. ‘De financiering van de huisartsenzorg voor 2018 brengt
enigszins verlichting door extra inzet van een huisarts, aldus Linda Timmer, huisarts in
het Amsterdamse Holendrecht. Maar de last voor POH en assistent zijn daarmee niet
opgelost’. Echte oplossingen vragen van alle professionals in de wijk een andere manier
van zorg verlenen; van anders kijken, leren en werken. Een aanpak die meer inhoudt
dan afspraken met elkaar maken. De kracht ligt ‘m in het echt gaan doen! Deze
veranderingen realiseren vraagt een lange adem.
‘Er is zeker voortgang geboekt maar er blijven uitdagingen. Hoe zorgen we dat de gelden
besteed gaan worden aan andere zorg? aldus Berthon Rikken, huisarts en voorzitter van
Utrechts fonds achterstandswijken. De huidige postcode indeling voor het krijgen van
een achterstandstarief heeft nu nog meer weg van de ‘Nationale Postcode Loterij’ dan
een goed onderbouwde verdeling’.
‘Ik kan het aan mijn collega’s niet uitleggen dat een buurt met dezelfde problematiek en
ervaren zorgzwaarte met de nieuwe regeling 19% extra toeslag krijgt en de andere
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buurt maar 4% “ laat Linda Timmer weten, ‘waarbij we in het laatste geval de begroting
financieel niet rond krijgen’.

De bijeenkomst Zorg om zorg is georganiseerd door de Achterstandsfondsen en Alles is
gezondheid…, onderdeel van Nationaal Programma Preventie. Beide partijen richten
hun pijlen op een gezamenlijk doel: het terugdringen van sociaal-economische
gezondheidsverschillen. De maatschappelijke beweging Alles is gezondheid… doet dit
met meer dan 2400 partners die samen afspraken maken voor een gezonder Nederland.
De Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken door
het financieren van projecten op basis van knelpunten die in de huisartsenpraktijken in
achterstandswijken worden ervaren. Twee voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van de
huisartsenposten en de functie van POH.

