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Redactioneel

HHet aantal huidkankers stijgt explosief. 
Is een kaderopleiding oncodermatologie 
vanuit de huisartsgeneeskunde dan het juiste 
antwoord? In dit nummer kruisen voor- en 
tegenstanders daarover de degens. Uitbrei-
ding van kaderopleidingen ligt gevoelig. 
Ondermijnen we niet ons vak door speciali-
satie? Achttien jaar na de start van de eerste 
kaderopleiding lijkt dat niet zo’n vaart te 
lopen. Het is juist goed dat de bijna zeshon-
derd geregistreerde kaderhuisartsen zich 
kunnen verdiepen en op een andere manier 
met het vak bezig kunnen zijn. In de regio 
kunnen deskundige huisartsen behulpzaam 
zijn bij contacten met verzekeraars en de 
tweede lijn. Daarnaast spelen zij een rol in 
onze eigen nascholing, het kwaliteitsbeleid 
en het beschouwen en beschrijven (ook voor 
H&W) van nieuwe ontwikkelingen vanuit 
een huisartsgeneeskundig perspectief. 

OPEN EINDJES
Het door kaderhuisartsen overnemen van 
patiëntenzorg is volgens de beroepsgroep 
ongewenst, maar gebeurt wel. Bijvoorbeeld 
bij urogynaecologie, bewegingsapparaat en 
straks misschien ook bij dermatologie. Komt 
dit misschien doordat de financiering niet 
goed geregeld is van vooral kaderhuisartsen 
die niet in een DBC of zorgprogramma pas-
sen? Dan is het een logische stap om meer 
klinisch te gaan werken, bijvoorbeeld in 
anderhalvelijnszorg. Verzekeraars zien hierin 
kansen voor goedkopere zorg buiten het 
ziekenhuis. Op zich niet verkeerd als de zorg 
daarmee toegankelijk blijft. Maar wat is onze 
visie daarop eigenlijk? Die lijkt te ontbreken, 
ook volgens de club die gaat over de herre-
gistratie van kaderhuisartsen (CHBB). 
Voordat we een nieuwe kaderopleiding 
starten, moet er duidelijkheid zijn over de 
positie van kaderhuisartsen in de directe 

patiëntenzorg. Wat zijn de mogelijkheden, 
wat is het langetermijnperspectief, hoe zit 
het met de financiering, organisatorische 
inbedding en het behouden van kwaliteit, 
ook van de collega’s die verwijzen naar de 
kaderhuisarts? Die visie moeten we niet laten 
bepalen door zorgverzekeraars, overheid of 
individuele kaderhuisartsen.
De beroepsgroep en de kader-
huisartsen zijn samen aan zet. 
Dat geeft een kader voor ons 
huisartsenkader. ■
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