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nederland kent een — internationaal gezien — uniek systeem van 
huisartsengeneeskunde. Huisartsen werken goed en goedkoop. Door hun 
laagdrempelige toegankelijkheid kunnen ziektes en kwalen snel worden 
opgespoord. Het kostenbesparende effect van deze  poortwachtersfunc-
tie is evident. De kosten van de huisartsenzorg zelf maken slechts drie 
procent van het budget van Volksgezondheid uit. Huisartsen vormen 
bovendien een schoolvoorbeeld van de kwaliteit die het vrije beroep kan 
hebben. De beroepsethiek is krachtig ontwikkeld. Er bestaat een lange 
en succesvolle traditie van zelfregulering. De vakbekwaamheid wordt in 
stand gehouden en bevorderd door een intensief systeem van permanente 
bijscholing. Collegialiteit is vanzelfsprekend. Inkomensverschillen tussen 
huisartsen zijn gering. Mede door deze autonomie bestaat onder huisart-
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sen over het algemeen een hoge mate van beroepsvreugde en beroepseer. 
Dankzij deze kwaliteitsfactoren bestaat bij de bevolking bovendien een 
groot vertrouwen in de huisartsen. 

Maar aan deze sociaal zo belangrijke praktijk lijkt binnenkort een einde 
te komen. Want ook de huisartsen worden onderworpen aan sturing op 
prestaties volgens prestatie-indicatoren. En  hier liggen valkuilen en de 
perverse effecten voor de hand. 

Strekking van de stelselwijziging die Minister Hoogervorst per 1 januari 
aanstaande wil invoeren is de commerciële regulering van het huisartsen-
beroep onder regie van de zorgverzekeraars. Deze commerciële regulering 
gaat gepaard met standaardisering, protocollisering en bureaucratisering 
van de huisartsengeneeskunde. Het vertrouwen dat overheid en zorgver-
zekeraars in huisartsen hebben, is kennelijk zo gering dat zij onder perma-
nente bewaking worden gesteld.

Zo worden artsen verplicht elk consult, elke diagnose, elke verrichting, 
elk recept nauwgezet te registreren en aan te leveren aan de zorgverzeke-

raars. Recepten voor de apotheek 
moeten bovendien de diagnose 
bevatten, opdat ook de apotheker 
de arts kan controleren. In opdracht 
van de zorgverzekeraar moet de 
huisarts bovendien jaarlijks een 
business plan (!) ter goedkeuring 

voorleggen. Ook moet hij elk jaar een jaarverslag opsturen met daarin de 
ziekte- en sterftecijfers in zijn praktijk, vergezeld van de maatregelen die 
de huisarts heeft genomen om deze cijfers naar beneden te brengen. 

Deze jaarverslagen worden door de zorgverzekeraars geanalyseerd en 
beoordeeld op kwantiteitscriteria. Wie zo goedkoop mogelijk produceert, 
kan op extra honoraria rekenen. Goedkoop produceren is mogelijk door 
zogenaamde praktijkassistenten aan te stellen die, waar mogelijk, het werk 
van de huisarts overnemen.  

De daardoor vrijgekomen tijd zal de huisarts-ondernemer hard nodig 
hebben voor de vele onderhandelingen die hij met de verschillende zorg-
verzekeraars moet voeren. Per patiënt moet hij bijhouden wie waarvoor 
verzekerd is. Uitbesteding van die onderhandelingen aan de beroepsgroep 
is verboden. Want de invoering van de marktwerking ook in de eerstelijns-
gezondheidszorg, verbiedt immers kartelvorming. 

Wat zijn de voorzienbare gevolgen van deze stelselwijziging?

• Concurrentie en rivaliteit doen hun intrede in een beroep dat zich altijd 
door collegialiteit heeft onderscheiden. De huisartsen die in de ogen 
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van de zorgverzekeraars het beste presteren, verdienen het meest. De 
reputatie van huisartsen wordt niet meer bepaald door de zorg- en 
kwaliteitseisen van de medische beroepsgroep, maar door de financiële 
criteria van de zorgverzekeraars. Op oneigenlijke gronden ontstaat er 
een hiërarchie onder artsen.

• De huisarts wordt een manager die achter een control panel alle ver-
richtingen van de praktijkondersteuners controleert, coördineert en 
administreert, en met deze gegevens permanent de computers van de 
zorgverzekeraars voedt. Het behoeft geen betoog dat deze management-
staken ten koste zullen gaan van de tijd die de arts aan zijn patiënten 
kan besteden. De kwaliteit van de gezondheidszorg zal er dan ook niet 
op vooruit gaan.

• De dolgedraaide administratieplicht zal de huisarts demotiveren. Hij is 
immers niet opgeleid voor manager en ambieert zo’n functie ook niet. 
De menselijke maat wordt weggeperst uit het beroep en uit de contac-
ten met de patiënten. De arts die weinig tijd aan zijn of haar patiënten 
besteedt, verdient het meest. Fraude ligt voor de hand. Waar huisartsen 
nu nog vaak afzien van declaraties van consulten, telefoontjes of sim-
pele verrichtingen – omdat zij die en passant meenemen – zal in de 
toekomst elk akkefietje als medische verrichting worden gedeclareerd. 

• Het wantrouwen jegens en de bevoogding en controle van de huisarts 
zullen de autonomie, de arbeidsvreugde en de beroepsethiek ondermij-
nen. Niet alleen de huisartsen zelf, ook de patiënten zullen daarvan de 
dupe zijn.

Wantrouwen is het sleutelwoord van deze gehele operatie. Wantrouwen  
in een beroepsgroep die, dankzij haar traditie van kwaliteit en integriteit, 
bij uitstek een groot vertrouwen onder de bevolking geniet. Op deze 
manier wordt het historisch en sociaal unieke huisartsenberoep onder-
mijnd. Het is een tragisch voorbeeld van de sociale schade die een open-
baar bestuur dat in de ban is van managementsdenken, aanricht.

Wie wil lezen hoe de technocratische logica van de wetgever uitpakt in 
de geleefde werkelijkheid van de huisartsen, raadplege www.devrijehuis-
arts.org.
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