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LHV blij dat nieuwe kabinet rol van de
huisarts wil versterken maar mist een visie
op de toekomst
Het komende kabinet Rutte IV heeft op 15 december een regeerakkoord gepresenteerd waarbij
de rol van de huisarts wordt versterkt en huisartsen voldoende tijd en capaciteit krijgen. In een
eerste reactie hebben de huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen gemeld dat zij blij zijn dat
het nieuwe kabinet die belangrijke rol van de huisarts wil versterken. De drie organisaties
pleiten al jaren voor meer tijd en capaciteit in de huisartsenzorg. Dat is volgens hen goed voor
de patiënten, maakt het werken in de huisartsenzorg aantrekkelijker en leidt tot een efficiëntere
besteding van zorggeld.
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In het regeerakkoord met de titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst kondigen
de vier coalitiepartijen ook aan dat ze praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) meer
willen inzetten om de instroom naar de GGZ te beperken. Deze vooraankondiging roept bij de
huisartsenorganisaties voorlopig nog vragen op, aangezien vrijwel alle huisartsen al werken
met praktijkondersteuners ggz en hun capaciteit al volledig wordt benut.
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Het nieuwe akkoord biedt volgens de huisartsenorganisaties weinig inzicht over hoe het
zorglandschap eruit moet komen te zien en hoe het nieuwe kabinet de plannen wil gaan
bereiken. Wat wordt bijvoorbeeld de rol van de landelijke overheid, de regio’s,
zorgverzekeraars, toezichthouders en gemeenten, zo schrijven zij op de website van de LHV.
‘Een meerjarige visie is hard nodig met alle uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd
nu en in de toekomst.’
Meer

ruimte

voor

opleiding

huisartsen

In de budgettaire bijlage bij het coalitie-akkoord wordt opgemerkt dat er aanvullende ruimte
beschikbaar wordt gesteld om huisartsen op te leiden. Het extra opleiden van huisartsen is
belangrijk in het tegengaan van huisartsentekorten in de nabije en verre toekomst. Het is echter
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niet voldoende om aan de huidige werkdruk van de huisartsen en hun medewerkers het hoofd
te bieden. ‘Om de kwaliteit van de huisartsenzorg op peil te houden, zal geïnvesteerd moeten
worden in meer tijd voor de patiënt bij de huisarts, betere ondersteuning en organisatie en
moeten problemen bij het doorverwijzen naar bijvoorbeeld ouderenzorg, GGZ en jeugdzorg
worden
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bericht

de

website

van

de

LHV.

Het nieuwe kabinet wil ook de rol van de huisarts rondom zwangerschap versterken, zodat deze
juist extra ondersteuning kan bieden aan zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie.
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