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Het ontwikkelen van eerstelijnsgezondheidszorg tussen structuur en inhoud

Chris van Weel

Het actieplan vormt een breuk met de huidige positie van 

de huisarts en de eerste lijn in het Belgische stelsel, dat com-

petitie tussen per verrichting gehonoreerde artsen in de hand 

werkt en waarin patiënten vrij kunnen kiezen welke artsen ze 

raadplegen, welk specialisme deze ook hebben. Dat heeft de 

Belgische huisartsgeneeskunde er echter nooit van weerhou-

den om te investeren in de eigen professioneel-wetenschappe-

lijk inhoudelijke ontwikkeling, wat terug te vinden is in een 

hoogwaardige specialisatieopleiding,4 internationaal aan-

sprekend leiderschap in multidisciplinaire wijkgezondheids-

zorg5 en een duurzame relatie met patiënten.6 De Belgische 

gezondheidszorg heeft hier echter nooit ten volle van kunnen 

profiteren. 

Het actieplan refereert niet aan Nederland, maar de ge-

schetste structuur vertoont wel grote overeenkomsten met 

die in ons land – onder meer met de huisarts als poortwachter, 

inschrijving op naam, zorggroepen, consortia voor avond- en 

weekeinddiensten, het belang van de lokale context en wijk-

gericht werken. Belangrijker dan de structuur op zich is de 

onderbouwing ervan: een structuur als middel om de hier-

boven samengevatte maatschappelijke waarden te kunnen 

realiseren. Daarmee dringt zich een naar mijn oordeel nog 

wezenlijker parallel op met Nederland, waar huisartsgenees-

kunde zich bij de oprichting van het NHG aandiende met de 

in de ‘Woudschoten-verklaring’ verwoorde maatschappelijke 

waarden als grondslag van de professie.7 Deze uit 1959 date-

rende verklaring vormde de basis van waaruit de huisarts-

geneeskunde en de eerste lijn zich in de daarop volgende 

decennia hebben ontwikkeld tot de kernvoorziening die ze 

vandaag de dag vormen. Weinig andere landen kennen zo’n 

inhoudelijke onderbouwing als basis van een gestructureerde 

eerstelijnsgezondheidszorg. Dat dit Belgische actieplan voor 

een vergelijkbare onderbouwing kiest bij een fundamentele 

structuurverandering is dan ook uitermate interessant.

Gezondheidsbeleid en welzijnsbeleid
In de onderbouwing vormt het aangaan van integrale gezond-

heidszorg voor mensen in hun directe woon- en leefomgeving 

(‘wijkgerichtheid’) een wezenlijk aspect van de eerste lijn.7-9 In 

Inleiding
In Together we change. Eerstelijnsgezondheidszorg: meer dan ooit heb-

ben Vlaamse hoogleraren huisartsgeneeskunde een actieplan 

gelanceerd voor een fundamentele herziening van de Belgi-

sche gezondheidszorg.1 Volgens dit actieplan wordt professi-

onele zorg uitsluitend via de eerste lijn toegankelijk. Burgers 

schrijven zich bij een praktijk in en betrekken alle zorg bij die 

praktijk. Basis van de structuur van deze toekomstbestendige 

zorg vormen zogenaamde eerstelijnszones, die bestaan uit 

kleinschalige praktijkteams met een duurzame relatie met 

een wijk of dorp en die een multidisciplinaire samenstelling 

hebben voor een integrale biopsychosocio-ecologische bena-

dering. Binnen deze zones is de 24-uurszorg voorzien. Door 

eenduidige zonebegrenzing ontstaat ook een een-op-een 

samenwerking met ziekenhuizen, waarbij de eerste lijn de 

poortwachters- of navigatiefunctie heeft. De kern van de zorg 

vormen het bevorderen van de gezondheid van de patiënten 

en hun empowerment. De financiering van de praktijken vindt 

plaats op basis van een abonnementstarief, dat wordt aan-

gevuld met honorering van de kwaliteit van de gerealiseerde 

zorg.

Het Belgische actieplan past in een vrijwel mondiale trend 

om gezondheidszorgsystemen te hervormen en te baseren 

op een sterke eerste lijn.2,3 Waar veel van deze hervormingen 

vooral technisch-financieel worden aangestuurd, is het fasci-

nerende dat bij dit Belgische plan het creëren van maatschap-

pelijke waarden centraal staat: een integrale, persoons- en 

populatiegerichte benadering, gebaseerd op zorgbehoeften 

(‘equity’), door middel van een duurzame vertrouwensrelatie 

en continuïteit van zorg.
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-
strengeling: niets aangegeven.

De Kern
 ▪ In België is een actieplan gelanceerd voor een fundamentele 

herziening van de gezondheidszorg, die past in de vrijwel mondi-
ale trend om gezondheidszorgsystemen te hervormen en te ba-
seren op een sterke eerste lijn.

 ▪ Het gaat om een integrale, persoons- en populatiegerichte 
benadering, gebaseerd op zorgbehoeften, door middel van een 
duurzame vertrouwensrelatie en continuïteit van zorg.

 ▪ Volgens het Vlaamse plan is een sterke eerste lijn het leidend 
principe bij het oplossen van knelpunten in de gezondheidszorg.
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tuur en inhoud van de zorg, en is helder verwoord. Daarmee 

demonstreert het hoe wenselijk en waardevol het is om van-

uit de grote eerstelijnservaring naar de totale organisatie van 

de zorg voor gezondheid en welzijn te kijken. Daarmee krijgt 

het een betekenis die de Belgische context verre overstijgt: in 

de kern gaat het om het tot stand brengen van een structuur 

waarin burger en professional waarden kunnen delen en rea-

en vanuit de plaatselijke context is het mogelijk om de belang-

rijkste gezondheidsproblemen en -bedreigingen aan te wijzen 

en de zorg daarbij te richten op wat voor de betreffende indivi-

duen en groep hoge prioriteit heeft. Dit maakt het tevens mo-

gelijk om sociale determinanten van gezondheid te betrekken 

in de zorg.10

Doordat lokale omstandigheden verschillen, vraagt ‘wijk-

gerichtheid’ om het opbouwen en inrichten van eerstelijns-

zorg vanuit de lokale situatie – met andere woorden: een 

bottom-upbenadering. Dit ligt bijvoorbeeld aan de basis van 

het concept van patient-centered medical homes,11 waarmee in de 

Verenigde Staten de lokale transformatie van de praktijkvoe-

ring plaatsvindt. 

Tegelijkertijd vertegenwoordigt de eerste lijn een integrale 

functie: zonder een goed geoutilleerde eerste lijn geen duur-

zame zorg,2 een situatie die alleen dan is gerealiseerd wan-

neer iedere gemeenschap, iedere ‘wijk’ toegang heeft tot een 

huisarts.12 Daarmee is het ontwikkelen van de eerstelijns-

zorg een generiek proces, dat de lokale context overstijgt en 

een eerstelijnsbeleid vereist – met andere woorden: een top-

downbenadering. 

Voor een succesvolle implementatie van het eerstelijnsbe-

leid is het dan ook nodig om beide bewegingen met elkaar te 

verbinden, top-down vanuit een algemeen geldend concept en 

bottom-up reagerend op specifieke omstandigheden. Dat is de 

grote betekenis van dit initiatief van de Vlaamse hoogleraren 

voor het actieplan voor een breed gezondheids- en welzijns-

beleid.1 Het maakt gebruik van het momentum van een poli-

tieke beleidsambitie om deze top-down te verbinden met de in 

de afgelopen decennia bottom-up ontwikkelde professionele 

expertise voor een toekomstbestendige gezondheidszorg, vol-

gens de uitgangsprincipes (kernwaarden) van een sterke huis-

artsgeneeskunde en eerste lijn.

Kennis over de praktijkpopulatie en de woon- en leefom-

geving wordt daarbij meegewogen in de tariefstelling van 

het abonnement, om patiënten en gebieden met de hoogste 

gezondheidsbehoeften ook de meeste zorg te kunnen bieden. 

Op deze manier wordt gezondheidsbeleid verbonden met wel-

zijnsbeleid. 

Voor de financiering is het voorziene terugdringen van 

verspilling en doublures in de zorg een belangrijk mechanis-

me. Zoals ook bij de introductie van Obama care in de Verenigde 

Staten verdienen investeringen in de eerste lijn zich in de deze 

benadering terug. Daarmee gaat investering voor de baat uit, 

maar het is realistisch om die baat ook te verwachten. Dit 

behoedt de gezondheidszorg er voor om eerst te bezuinigen 

en daaruit vervolgens herstructurering te bekostigen – een 

werkwijze die eerdere zorgherzieningen in de Verenigde Sta-

ten in de weg hebben gestaan.

Belangrijke leerervaring
Uit dit Belgische actieplan spreekt een groot elan en zelfver-

trouwen. Het gaat nog amper over de problemen, maar vooral 

over de realiseerbaarheid van vernieuwingen en innovatie. 

Het actieplan vertoont grote samenhang in bepleite struc-

Abstract
Van Weel C. The development of primary care services: between structure and content. Huis-
arts Wet 2016;59(6):254-6.
There seems to be a global trend towards the restructuring of health systems, with 
emphasis on strong primary care services. In this respect, Flemish professors of ge-
neral practice medicine have recently proposed a plan of action for a fundamental 
revision of Belgian health care. Central in this is the creation of social values – to de-
velop an integral, person- and population-based approach, based on care needs, by 
means of sustainable confidentiality and continuity of care. In this article, the tenets 
of the plan are presented relative to international experience in the provision of pri-
mary care services. The Belgian initiative would appear to be relevant to more than 
just Belgian health care.
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den om de meerwaarde van een sterke eerste lijn als leidend 

principe te blijven uitdragen bij het oplossen van knelpunten 

in de gezondheidszorg. Waar het bij aandachtig lezen eigen-

lijk op lijkt aan te dringen is om in plaats van de puur op de 

kern van de huisartsgeneeskunde gerichte Toekomstvisies, de 

slag te slaan naar een centrale rol van de eerste lijn in het ver-

binden van gezondheid en welzijn: een ‘Woudschoten-2016’, 

als actie in een ontwikkeling naar decentralisatie van soci-

ale zekerheid, met wijkgericht werken als instrument om alle 

stakeholders daarin samen te brengen. ▪
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liseren, die ten grondslag liggen aan de huisartsgeneeskunde 

en eerste lijn. Samenwerken is daarbij een sleutelbegrip dat ver-

volgens ook in de professionele vorming via multidisciplinair 

onderwijs en opleiding ontwikkeld moet worden.

Het benoemen van samenwerken als sleutel tot toekomst-

bestendige zorg roept automatisch de vraag op naar de be-

tekenis van principes als marktwerking en competitie. Het 

moge dan zo zijn dat hervorming van gezondheidssystemen 

een globale ontwikkeling is, ook markt en competitie staan 

prominent op de internationale politieke agenda. Of en hoe 

het in België zal lukken om het actieplan in te voeren, tegen 

de lange traditie van competitiegebonden gezondheidszorg 

in, zal ook voor andere landen een belangrijke leerervaring 

opleveren. In dit opzicht kan steun worden gevonden in een 

recent EU-rapport over investeren in gezondheid en competi-

tie tussen professionals.13 In het vigerende politieke klimaat 

worden markt en competitie gezien als de oplossing voor de 

kwaliteit en betaalbaarheid van maatschappelijke producten 

en dat geldt zeker ook voor de EU. Het is dan ook interessant 

dat dit rapport slechts een beperkte rol toekent aan compe-

titie in de zorg: alleen als middel wanneer daarmee zorgin-

houdelijke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Wat 

in een bepaalde situatie op een bepaald moment werkt, hoeft 

niet op te gaan voor andere situaties of een ander moment. 

Dit lijkt te weerspiegelen wat we Nederland in de afgelopen 

jaren langs de harde weg van de praktijk hebben ervaren. Wat 

prevaleert is de waarde die moet worden gerealiseerd. En dat 

voert terug tot het Belgische actieplan.1 Samenwerking is 

binnen de eerste lijn een sleutel om hoogwaardige zorg voor 

gezondheid en welzijn te realiseren – voor iedereen, voor alle 

gezondheidsproblemen, overal. Die waarde dient daarmee ook 

het primaat te zijn van de manier waarop de zorg is ingericht 

en wordt gefinancierd. Concurrentie en competitie staan deze 

ontwikkeling eerder in de weg dan dat zij die bevorderen en 

zijn daarmee niet de instrumenten van keuze om een sterke 

toekomstbestendige eerste lijn mee te verankeren.

Besluit
Het minste dat het Belgische actieplan voor Nederlandse 

huisartsen en andere professionals kan doen is inspiratie bie-


