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De stelling:

“De tijd waarin de 
kernwaarden werden 

vastgesteld was een totaal 
andere tijd dan de tijd waarin 
we nu leven. Het vak huisarts 
dreigde in de jaren zestig 
ondergesneeuwd te raken 
omdat er allerlei medische 
specialisaties opkwamen. De 
huisartsen moesten zich toen 
duidelijker en zelfbewuster 
profi leren. Daar hielpen de 
kernwaarden bij. Nu is de 
situatie totaal anders.
De huisarts heeft een belang-
rijke positie in het zorgveld. 
Mannelijke solisten heb-
ben in veel gevallen plaats 
gemaakt voor vrouwelijke 
parttimers. Er zijn veel meer 
waarnemers en huisartsen 
in loondienst. De huisartsen-
praktijk is enorm uitgebreid 
met onder meer POH’s en 
praktijkverpleegkundigen. 
Al zou je de kernwaarden 
willen vasthouden, de werke-
lijkheid is anders geworden. 
We kunnen niet op dezelfde 
manier continue zorg bieden 
als we voorheen deden. 

Laten we het daarom hebben 
over de kwaliteit van zorg. De 
huisarts moet verantwoor-
delijkheid nemen voor de 
zorg die patiënten krijgen, of 
hij die zelf geeft of iemand 
anders uit de praktijk. Het 
is niet erg dat de patiënt 
ook eens een andere arts 
ziet, want dat stimuleert 
patiënten om ook zelf na te 
denken over oplossingen. In 
een solistische situatie word 
je als huisarts snel paterna-
listisch. 
Ik denk dat je voor de beste 
kwaliteit van zorg voor niet 
te grootschalige praktijken 
moet kiezen. Het is voor 
iedereen prettiger als de 
huisarts en assistenten de 
patiënten kennen en als de 
zorg niet over te veel schijven 
gaat. Dat werkt vaak het 
effi  ciëntst.” 

SIPKE ZIJLSTRA,   

waarnemend huisarts in onder 

meer Dokkum

‘ We kunnen het niet op dezelfde 
manier blijven doen als we deden’

Kernwaarden 
huisartsenzorg 
zijn niet meer 
van deze tijd 

Elke huisarts kan ze dromen, de 
kernwaarden van de huisartsenzorg. 
Persoonsgerichte, generalistische en 

continue zorg. Maar de wereld verandert 
snel en de huisartsenzorg moet mee. 
Zijn de kernwaarden nog wel van deze 
tijd? Deze periode organiseert de LHV 

overal in het land denksessies over 
de kernwaarden en kerntaken van de 

huisarts. Drie leden over hun visie.
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“In de achttien jaar 
dat ik huisarts ben, 

is het vak echt veranderd. 
De transities in de Wmo, de 
jeugdzorg en ggz hebben een 
grote impact op ons werk. 
Ik loop elke week tegen de 
wachtlijsten aan, ik zie dat 
er personeelstekorten in de 
thuiszorg zijn terwijl ouderen 
langer thuis blijven wonen. 
Maar juist omdat er zoveel 
verandert, is het belangrijk 
dat de huisartsenzorg per-
soonlijk, continu en generalis-
tisch blijft. 
Zes jaar geleden ben ik in Doe-
tinchem met een solopraktijk 
begonnen. Ik krijg er steeds 
meer plezier in doordat ik de 
patiënten in mijn praktijk 
steeds beter leer kennen. Dat 
persoonlijke contact is enorm 
belangrijk. Vroeger deed je als 
huisarts alles zelf, nu heb ik 
een stuk of zeven medewer-
kers in dienst. En ook al gaan 
de diabetespatiënten voor 
controle naar de praktijkon-
dersteuner, ik blijf het belang-
rijk vinden om patiënten af en 

toe zelf te zien.
Er zullen dingen moeten 
veranderen om het vak leuk te 
houden. Het zou al helpen als 
we de avond-, nacht- en  
weekenddiensten eerlijk 
verdelen over alle huisartsen, 
dus ook de waarnemers. En 
wat zeker ook meer nodig 
is, is samenwerken: met de 
gemeente, de wijkteams, de 
thuiszorg en de wijkverple-
ging. Dat zou wellicht de 
vierde kernwaarde kunnen 
worden. 
Als mensen schulden of een 
verslavingsprobleem hebben, 
hebben ze andere hulp nodig 
dan die van mij. En ik kan 
zelf wel wat meer hulp van de 
gemeente gebruiken bij het 
vinden van nieuwe huisves-
ting. Want ons huidige pand 
wordt te klein.” 

“De kernwaarden van 
de huisartsenzorg zijn 

zeker nog van deze tijd. Dit 
zijn de waarden waar we naar 
moeten blijven streven, ook 
al wordt het moeilijker om ze 
overeind te houden. Ik zit met 
drie andere huisartsen in het 
Medisch Centrum in Oud-
Beijerland. We hebben vier 
aparte praktijken, maar we 
werken wel samen, bijvoor-
beeld door elkaar bij vakantie 
te vervangen. Wij willen het 
alle vier graag zo blijven doen: 
persoonsgerichte, generalisti-
sche, continue zorg leveren. 
De meeste patiënten hebben 
het liefst een eigen huisarts. 
Iemand die hen en hun 
context kent. Als ik met 
vakantie ben, zijn er patiënten 
die liever wachten tot ik terug 
ben dan naar mijn collega te 
gaan. Maar ik zie natuurlijk 
ook dat steeds meer patiënten 
ervan uitgaan dat ze 24/7 bij 
de dokter terecht kunnen. Of 
ik het nu zelf ben, een collega 
of iemand van de huisartsen-
post, maakt voor hen niet uit. 

Ik vind het zelf ook fijn om 
een band te ontwikkelen met 
patiënten. Dat is waarvoor 
ik huisarts ben geworden. 
Die band krijg je door je te 
verbinden met een praktijk. Ik 
denk niet dat er één huisarts 
is die er blij van wordt om 
tot aan zijn pensionering als 
waarnemer te werken. 
Natuurlijk kun je niet alles 
alleen doen. Je hebt een goed 
team om je heen nodig. Goede 
ICT-voorzieningen maken 
ook een groot verschil. Maar 
je blijft als huisarts verant-
woordelijk voor de zorg die 
de patiënt in jouw praktijk 
krijgt.” 

IRENE VAN RIJN,  

praktijkhoudend huisarts in 

Doetinchem

FRANK QUISPEL,  

praktijkhoudend huisarts in  

Oud-Beijerland

‘ Blijven streven naar het  
waarmaken van de kernwaarden’

‘ Samenwerken als vierde  
kernwaarde’
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