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SAMENVATTING 

 
In dit rapport Duizend bloemen in één kleurrijk boeket biedt de STG een overzicht 
van en inzicht in de praktijk van samenwerking in en rond de eerstelijnszorg. Wat 
zijn inspirerende voorbeelden van samenwerking op lokaal en regionaal niveau? 
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren en welke richting wijzen de 
ontwikkelingen uit? Wat moet er gebeuren om te komen tot een georganiseerde 
eerste lijn? Op deze vragen wil dit rapport, op verzoek van de Stichting Onder-
zoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM) een ant-
woord geven. 
De zorgvraag van thuiswonenden neemt toe en wordt tegelijkertijd steeds com-
plexer. De taakverzwaring van beroepsbeoefenaren en een (dreigend) tekort aan 
menskracht nopen tot meer (multidisciplinaire) samenwerking. De generalisti-
sche, nabije en direct toegankelijke zorg, die geboden wordt door huisartsen, ver-
pleegkundigen, verzorgenden, paramedici, verloskundigen, apothekers, maat-
schappelijk werkers en anderen is onder grote druk komen te staan. Tegelijkertijd 
laten patiënten steeds vaker van zich horen. Zij willen breed toegankelijke, vraag-
gestuurde, zoveel mogelijk extramurale en samenhangende zorg.  
Als gevolg van deze ontwikkelingen zien we een snel groeiend besef, dat de or-
ganisatievorm van de eerste lijn aan verandering toe is. Binnen alle geledingen 
wordt naarstig gezocht naar nieuwe ordeningsprincipes. Herstructureren, moder-
niseren en samenwerken zijn daarbij de sleutelwoorden.  
Op talrijke plaatsen in het land worden allerlei initiatieven ontplooid om de zorg 
aan mensen thuis zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. Terwijl op 
wijkniveau hulpverleners uit verschillende disciplines elkaar steeds meer opzoe-
ken, wordt op regionaal niveau gezocht naar mogelijkheden om zorgverleners in 
de eerste lijn te faciliteren. Doordat er landelijk weinig regie en aansturing wordt 
geboden, beginnen er duizend bloemen te bloeien.  
 
Opbouw van het rapport 
Een uitgebreide inventarisatie van de meest toonaangevende regionale samenwer-
kingsverbanden en –projecten is – geordend naar DHV-regio – te vinden in deel II 
van dit rapport. 
In deel I geven we een algemene introductie op het thema samenwerking in en 
rond de eerste lijn en bieden we een overzicht van de huidige praktijk. In hoofd-
stuk I-1 en I-2 schetsen we de achtergronden, het doel en de opzet van het project. 
De hoofdstukken I-3, I-4 en I-5 geven inzicht in de huidige praktijk van samen-
werking. Uit het verzamelde onderzoeksmateriaal – in de literatuur, de telefoni-
sche interviews en de mondelinge gesprekken – hebben we drie voorbeelden van 
succesvolle lokale en regionale samenwerking geselecteerd. Deze worden in 
hoofdstuk I-3 gedetailleerd beschreven: multidisciplinaire samenwerking in een 
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gezondheidscentrum als onderdeel van een actief stedelijk wijknetwerk, samen-
werking tussen huisartsen en thuiszorg door middel van verpleegkundige praktij-
ken en integratie van wonen en zorg, aangestuurd door een regionaal zorgnetwerk 
en een zorgconcern.  
In paragraaf I-3.6 worden de trends en ontwikkelingen in de talrijke vormen van 
samenwerking uit de inventarisatie in deel II geclusterd in 16 hoofdcategorieën. 
In hoofdstuk I-4 schetsen we de spanningsvelden in het regionale krachtenveld 
die samenwerking kunnen belemmeren. Hoofdstuk I-5 geeft een beeld van bouw-
stenen voor succes in het samenwerkingsproces. De geïnterviewde personen die 
in hoofdstuk I-4 en I-5 uitgebreid aan het woord komen illustreren, onderstrepen 
of verdiepen de in paragraaf I-3.6. gemaakte analyse. De nadruk ligt op de rol die 
zorgaanbieders, verzekeraars en overheden kunnen spelen op weg naar een geor-
ganiseerde eerste lijn. 
De 16 hoofdcategorieën van samenwerking (paragraaf I-3.6) vormen samen met 
de uitgewerkte voorbeelden (hoofdstuk I-3 en I-5) een totaalbeeld van de duizend 
bloemen die in de regio’s tot bloei gekomen zijn. In de slotbeschouwing in hoofd-
stuk I-6 trekken we conclusies en geven we twee denkrichtingen aan voor her-
structurering van de eerstelijnszorg in de toekomst. 
Deel II van het rapport bevat de uitkomsten van telefonische interviews met 19 
DHV’en en 70 thuiszorginstellingen. Dit onderzoeksmateriaal heeft geleid tot 23 
regionale overzichten met samenwerkingsprojecten in en rond de eerste lijn. Om-
dat transmurale samenwerking, praktijkondersteuning, huisartsen dienstenstructu-
ren en facilitaire ondersteuning in vrijwel alle regio’s voorkomen, hebben we 
deze thema’s uit de regionale overzichten gelicht en wordt hieraan in deel II een 
apart hoofdstuk gewijd (respectievelijk de hoofdstukken II-2, II-3, II-4 en II-5).  
 
Motieven voor samenwerking 
We onderscheiden drie soorten motieven voor samenwerking. Zorginhoudelijke 
redenen: door samenwerking in de zorgketen kan een continuüm van gestroom-
lijnde zorg en dienstverlening worden gecreëerd. Strategische argumenten: door 
samen te werken of samen te gaan word je een serieuze partij in het regionale 
krachtenveld, waar steeds meer clustering van grote spelers plaatsvindt. Financi-
eel-economische en organisatorische motieven: samenwerking levert een effici-
ente organisatie op, waarin werkzaamheden kunnen worden verdeeld en gedele-
geerd. Door bijvoorbeeld op facilitair gebied taken te bundelen, zijn schaalvoor-
delen te behalen.  
Een zorgcontinuüm met de generalistische eerstelijnszorg als spil ziet er als volgt 
uit: 
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Trends en ontwikkelingen in 16 categorieën 
Beroepsverenigingen van huisartsen, paramedici en verloskundigen, thuiszorgin-
stellingen, zorgconcerns en ziekenhuizen proberen – ieder op hun eigen wijze 
en/of gezamenlijk – bij te dragen aan meer samenhang en samenwerking in de 
eerste lijnszorg. Er wordt praktijkondersteuning georganiseerd, HOED’en, ge-
zondheidscentra en huisartsen dienstenstructuren rijzen als paddestoelen uit de 
grond. Er worden callcenters ingericht en er komen facilitaire bedrijven tot ont-
wikkeling. Grotere zorginstellingen faciliteren soms vrije beroepsbeoefenaren en 
zorgen voor een noodzakelijke buffer. Een aantal regionale zorgverzekeraars sti-
muleert en ondersteunt deze initiatieven, met financiële middelen, infrastructuur 
en/of menskracht. Daarnaast trachten steeds meer gemeenten en sommige provin-
cies enige ordening in de eerste lijn aan te brengen. 
Een analyse van de samenwerkingsverbanden uit de regionale overzichten in deel 
II van dit rapport levert een clustering op in 16 hoofdcategorieën: 

1. transmurale zorg 
2. praktijkondersteuning 
3. huisartsen dienstenstructuren 
4. facilitaire dienstverlening 
5. verbetering van de samenwerkingsrelatie tussen huisartsen en thuis-

zorg 
6. jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jarigen 
7. opzetten van nieuwe eerstelijnszorginstellingen 
8. samenwerking om mensen met beperkingen – zoveel als zij kunnen 

en willen – in de eigen omgeving te laten wonen 
9. vermaatschappelijking van de GGZ door ondersteuning, consultatie 

en deskundigheidsbevordering van eerstelijns disciplines 
10. (psycho)geriatrische netwerken 
11. overbruggingszorg om de gevolgen van de wachtlijsten zo acceptabel 

mogelijk te maken 
12. verbetering van de patiëntenlogistiek en voorkoming van verkeerde 

beddenproblematiek 
13. werkafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten 
14. elektronisch berichtenverkeer en elektronische patiëntendossiers 
15. multidisciplinaire palliatieve teams en netwerken 
16. meer integratie tussen medisch generalistische huisartsenzorg en spe-

cialistische ziekenhuiszorg 

Zorgcontinuüm 
 

Zelf- en mantelzorg      Generalistische zorg            Specialistische zorg 
 

Community zorg Transmurale zorg 
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In paragraaf I-3.6 worden per categorie doel, inhoud en partners van de samen-
werking beschreven. 
 
Ordening naar bindingsintensiteit en schaalgrootte 
Op kleine schaal (� 10.000 inwoners) zien we steeds meer samenwerking in de 
vorm van bijvoorbeeld HOED’en, gezondheidscentra en wijkvoorzieningen voor 
wonen, zorg en welzijn. Op grote schaal (� 50.000, 150.000 of 250.000 inwoners) 
ontstaan regionale zorgnetwerken, zorgconcerns, huisartsen dienstenstructuren en 
facilitaire organisaties. De verschillende praktijkvoorbeelden van samenwerking 
op lokaal en regionaal niveau kunnen met behulp van een assenstelsel schema-
tisch worden weergegeven. Op de horizontale as staat de bindingsintensiteit en op 
de verticale as de schaalgrootte van de samenwerkingsverbanden. 
 

Grootschalig

Weinig
binding

Kleinschalig

Veel
binding

•Zorgnetwerk Midden-Brabant

•Service organisatie DHV

•Facilitaire organisaties

•Huisartsen Dienstenstructuren

•Bedrijfsverzamelgebouw

•Papieren afspraken

•Hagro/HOED

•HOED/Hagro

•Gezondheidscentrum

•Home-teams

•Verpleegkundige praktijken

•Zorgnetwerk Land van Cuyk en Noord-
Limburg

•Zorgconcern Pantein

•Joint Venture Kennemerland

•Zorggroep Almere

•Koepel van gezondheidscentra 
I

IVIII
II

 
 
In de figuur zijn verschillende voorbeelden van samenwerking op grote en kleine 
schaal uit deel I en II van dit rapport schematisch weergegeven. Het betreft zowel 
concrete samenwerkingsverbanden als verzamelbegrippen van bepaalde typen 
veelvoorkomende organisaties. 
Welke combinaties van samenwerking optimaal zijn en de mate waarin partijen 
zich aan elkaar willen binden of met meerdere disciplines willen samenwerken, 
wordt mede bepaald door de voorgeschiedenis, cultuur en machtsverhoudingen in 
een specifieke regio.  
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Spanningsvelden en dilemma’s 
Wat zijn nu spanningsvelden en dilemma’s, die het zoekproces naar optimale 
samenwerkingsvormen bemoeilijken? 
Dikwijls wordt voor acute problemen op korte termijn naar noodoplossingen ge-
zocht, die geen uitzicht bieden op een structureel betere situatie op lange termijn. 
Voor een effectieve lange termijn strategie zal men moeten anticiperen op de toe-
komstige wensen en behoeften van patiënten en van nieuwe generaties hulpverle-
ners. Zo zijn de meeste toekomstige huisartsen vrouwen, die vaak in loondienst 
willen werken en dikwijls kiezen voor een part time dienstverband in een multi-
disciplinaire samenwerkingsstructuur. In de huidige overgangsperiode moet reke-
ning worden gehouden met de belangen van twee generaties hulpverleners. 
Tegengestelde belangen, machtsconflicten en het ontbreken van een gezamenlijke 
inhoudelijke visie vormen dikwijls een ernstige belemmering voor samenwerking. 
Niet alleen verschillende interpretaties van de werkelijkheid kunnen een gedeelde 
probleemanalyse en toekomstvisie in de weg staan, ook regionale cultuurverschil-
len spelen een rol. 
Voor grote regionale spelers als transmurale netwerken, ziekenhuizen en zorg-
concerns zijn huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten belangrijke partners. 
Op hun beurt kunnen grote instellingen en samenwerkingsverbanden op zorgin-
houdelijk en facilitair gebied veel voor individuele zorgverleners betekenen. Een 
streven naar niet vrijblijvende samenwerking tussen grote en kleine partijen is 
“balanceren op een slap koord”. Vrije beroepsbeoefenaren zijn zeer gesteld op 
hun zelfstandigheid en autonomie en moeilijk aan te sturen. Omdat zij bewust 
voor kleinschaligheid hebben gekozen, zijn zij dikwijls argwanend naar organisa-
ties die door fusies steeds groter en sterker worden. De vraag is hoe vrij gevestig-
de beroepsbeoefenaren een volwaardige plek in het regionale krachtenveld kun-
nen vinden. 
Bij solistisch werkende eerstelijns hulpverleners bestaat nogal eens een onjuist 
beeld over multidisciplinaire gezondheidscentra. Zij denken vooral aan allerlei 
formulieren invullen en onnodig overleggen. Daarom kiezen huisartsen, maar ook 
verloskundigen en fysiotherapeuten, dikwijls voor monodisciplinaire samenwer-
king. Pleitbezorgers van gezondheidscentra willen die beeldvorming bijstellen en 
de voordelen op lange termijn van multidisciplinaire samenwerking laten zien: 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en wijkgerichte samenwerking; inhoudelijke, 
organisatorische en facilitaire ondersteuning en meer mogelijkheden voor ont-
plooiing en specialisatie. 
In de samenwerkingsprocessen is onvoldoende aandacht voor andere beroeps-
groepen in de eerste lijn dan huisartsen en verpleegkundigen: verloskundigen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en andere paramedici. Gezondheids-
centra (in oprichting) proberen actief andere eerstelijns disciplines bij de multi-
disciplinaire zorgverlening te betrekken. Behalve de vier genoemde beroepsgroe-
pen betreft dit ook: maatschappelijk werkers, tandartsen en apothekers.  
Om te komen tot multidisciplinaire samenwerking is het belangrijk, dat huisartsen 
inzien dat andere professionals (en vrijwilligers) op bepaalde terreinen veel te 
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bieden hebben en specifieke taken – goed geschoold – beter kunnen vervullen dan 
zijzelf. Bij de invoering van praktijkondersteuning en taaksubstitutie is het zoeken 
naar gelijkwaardige werkverhoudingen. Huisartsen hebben de eindverantwoorde-
lijkheid voor de huisartsgeneeskundige zorg, maar (gespecialiseerde) verpleeg-
kundigen hebben hun eigen professionaliteit en deskundigheid en zijn evenzeer 
gesteld op zelfstandigheid. 
Op veel plaatsen loopt de vermaatschappelijking van de AWBZ-zorg als een rela-
tief autonoom proces langs de herstructurering van de eerste lijn heen. Er bestaat 
nog weinig inzicht in de gevolgen van de vermaatschappelijking en extramurali-
sering van AWBZ-zorg voor de eerste lijn. Ouderen, lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapten en cliënten van de GGZ zullen een toenemend beroep doen op de 
disciplines in de eerste lijn. Maar de eerstelijns beroepsgroepen zijn niet voorbe-
reid op de nieuwe vraag. Er worden nog weinig dwarsverbindingen gelegd, al 
biedt de trend naar wijkgericht werken hiertoe geschikte aanknopingspunten. 
Solistische huisartsen en vrijgevestigde paramedici hechten aan hun ‘vrije onder-
nemerschap’. Velen zijn wel individualistisch en solistisch, maar dikwijls niet 
écht ondernemend. De consequenties van het ondernemerschap worden onvol-
doende doordacht. Bedrijfsplannen zijn vaak niet aanwezig en inzicht in de wer-
kelijke praktijkkosten ontbreekt. De eis van verantwoording door middel van een 
bedrijfsplan en een transparante praktijkorganisatie wordt gerechtvaardigd door 
het feit dat huisartsenzorg wordt gefinancierd met collectieve middelen. Als vrije 
ondernemers zijn huisartsen bovendien onderworpen aan de Mededingingswet. 
Zij mogen geen prijsafspraken maken en de markt niet onderling verdelen. 
De grootste drempel om huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners te motive-
ren om (multidisciplinair) te gaan samenwerken is van financiële aard. Op dit 
moment is de financieringsstructuur van de eerstelijnszorg gebaseerd op de orga-
nisatie van het primaire proces in solopraktijken. Dit uitgangspunt is door de hui-
dige ontwikkelingen achterhaald: er is een sterke trend in de richting van allerlei 
soorten samenwerkingsverbanden (paragraaf I-3.6). Het ontbreken van een op 
samenwerking afgestemde financieringsstructuur vormt een grote belemmering 
bij het opzetten van (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden op lokaal en 
regionaal niveau. 
 
Wie betaalt de infrastructuur voor samenwerking 
Niet alleen bij zorgaanbieders zijn er belemmerende factoren voor samenwerking, 
ook bij zorgverzekeraars en op bestuurlijk niveau doen zich spanningsvelden en 
dilemma’s voor.  
Regionale zorgverzekeraars moeten opereren in een markt van regionaal én lande-
lijk werkende verzekeringsbedrijven. Regionale verzekeraars zijn dikwijls wel 
bereid te investeren in de zorginfrastructuur in hun werkgebied. Maar collega 
verzekeraars, die landelijk opereren, zijn daartoe veel minder geneigd. Zo komen 
zorgverzekeraars klem te zitten tussen hun regionale regie kant en de commercië-
le/zakelijke kant. Verzekeraars die niet in de regionale zorginfrastructuur investe-
ren, maar er wel van profiteren, worden free riders genoemd. Regionaal werkende 
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verzekeraars willen meer ruimte om op gelijkwaardige voet te investeren in infra-
structuur, bijvoorbeeld door middel van een toeslag op de tarieven.  
Kort samengevat is het probleem van de eerste lijn, dat iedereen zijn eigen onder-
deel optimaliseert, maar dat er geen regie is op het grote geheel. De huidige on-
dersteuning van het primaire (bedrijfs- en samenwerkings)proces in de eerste lijn 
is gefragmenteerd en weinig gestructureerd. Vanuit de rijksoverheid is – tot op 
heden – geen richtinggevend beleidskader of een duidelijke structuur voor de 
eerste lijn ontwikkeld. Bestuurlijke kaders op gemeentelijk of (sub)provinciaal 
niveau zijn evenmin tot stand gekomen. Steeds meer gemeenten en sommige pro-
vincies proberen wel enige ordening in de eerste lijn aan te brengen, maar door 
een gebrek aan bevoegdheden en middelen kan dit alleen met de mogelijkheden 
die ‘niet gezondheidszorgwetten’ bieden. 
De huidige besturingssystematiek is een weinig consistent geheel van plannings-
denken, gereguleerd marktdenken en beheersing van de collectieve uitgaven. De 
rijksoverheid lijkt vooral te koersen op de ‘regiefunctie’ van zorgverzekeraars en 
het ‘zelfsturend’ vermogen van de beroepsgroepen in de eerste lijn. Bij alle partij-
en en op alle niveaus leeft de vraag: wie brengt de infrastructuur voor samenwer-
king op lokaal en regionaal niveau tot stand en hoe moet die gefinancierd wor-
den? 
 
Twee denkrichtingen voor de toekomst 
In het verleden zijn veel modellen voor de toekomstige structuur van de eerste lijn 
ontwikkeld. In de praktijk zijn talrijke vormen tot ontwikkeling gekomen (dui-
zend bloemen). In essentie kunnen deze tot twee referentiekaders of denkrichtin-
gen worden herleid: eerstelijnszorginstellingen en facilitaire bedrijven. Ook 
wordt aangegeven welke partij waarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn om tot 
een georganiseerde eerste lijn te komen en hoe een op samenwerking gerichte 
financieringsstructuur er in grote lijnen uit zou kunnen zien. 
Bij het zoeken naar meer samenhang en samenwerking in de eerste lijn kan het 
beginpunt liggen bij de organisatie van het primaire proces of bij de organisatie 
van ondersteunende dienstverlening. Eerstelijns zorginstellingen nemen als start-
punt meer samenhang en samenwerking in het primaire zorgproces, terwijl facili-
taire bedrijven als aangrijpingspunt de organisatie van ondersteunende diensten 
aan beroepsbeoefenaren in de eerste lijn kiezen. Aan deze twee concepten kan – 
afhankelijk van de lokale en regionale situatie – op verschillende wijze invulling 
worden gegeven. Zo kan het aantal disciplines of organisaties dat gaat samenwer-
ken, de mate waarin men zich aan elkaar bindt en de schaalgrootte van het sa-
menwerkingsverband per situatie anders zijn. 
 
Eerstelijns zorginstellingen 
Een eerstelijnszorginstelling houdt zowel rekening met de toekomstige vraag naar 
zorg en de wensen van patiënten, als met de behoeften van de nieuwe generatie 
zorgverleners. Zo’n zorginstelling: 
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- biedt patiënten een herkenbare organisatie op wijk- of dorpsniveau en 
één loket, voor een breed pakket aan generalistische zorg 

- is een aantrekkelijke werkplek voor hulpverleners, met goede facili-
taire ondersteuning en veel mogelijkheden voor specialisatie, taakdif-
ferentiatie en een flexibele inzet van capaciteit 

- is een sterke, aanspreekbare partij voor contracten met verzekeraars, 
met afspraken over transparantie, verantwoording en kwaliteitsbeleid 

- is een sterke, aanspreekbare partij voor samenwerking met andere or-
ganisaties op lokaal of regionaal niveau. 

 
Zij biedt tenminste één, maar bij voorkeur meerdere eerstelijns functies aan en 
sluit daarover een contract af met de verzekeraar(s). De belangrijkste disciplines 
van een – pluriforme – georganiseerde eerste lijn zijn: huisartsgeneeskunde, ver-
pleegkundige, farmaceutische, paramedische en psychosociale zorg, verloskunde 
en ouder en kindzorg. Feitelijke samenstelling en volume van het aanbod worden 
bepaald door de lokale of regionale zorgvraag. 
Een optimale schaalgrootte voor een eerstelijns zorginstelling is een adherentie-
gebied van 10.000 tot 15.000 patiënten. In een organisatie van deze omvang en 
met de genoemde disciplines zijn taakverdeling, -delegatie, -differentiatie en -
specialisatie goed mogelijk. Bij deze schaal op wijk- of dorpsniveau kunnen ook 
gemakkelijk verbindingen worden gelegd naar organisaties die een (integraal) 
aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten aan langdurige zorggebruikers leve-
ren en naar (lokale) ziekenhuizen. 
Voor de financiering van de eerstelijns zorginstelling ligt een instellingstarief 
voor de hand. Op die manier betaalt elke verzekeraar zijn deel, evenredig aan het 
aantal verzekerden dat van de instelling gebruik maakt. 
 
Facilitaire bedrijven 
De tweede denkrichting voor meer samenhang en samenwerking is niet het pri-
maire zorgproces, maar de organisatie van facilitaire diensten voor individuele 
beroepsbeoefenaren en samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. Een facilitair 
bedrijf biedt ondersteunende diensten aan, die niet direct tot het primaire proces 
rond de patiënt behoren. Men streeft twee doelen na: Het bundelen en creëren van 
bedrijfsmatige ondersteuning, ter verbetering van de praktijkorganisatie, en het 
bieden van inhoudelijke ondersteuning, ter bevordering van de samenwerking in 
het primaire proces en ter verbetering van de kwaliteit van de eerstelijnszorg. 
De bedrijfsmatige ondersteuning kan bestaan uit de volgende onderdelen: perso-
neels- en opleidingsbeleid (de werkgeverfunctie), facilitymanagement (het beheer 
van gebouwen, voorraden en automatiseringssystemen), administratie, informatie 
en praktische ondersteuning bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsverban-
den of het aanpassen van de bedrijfsvoering van eerstelijnszorginstellingen.  
De inhoudelijke ondersteuning bestrijkt eveneens een breed terrein. Bijvoorbeeld 
het vaststellen van het takenpakket van praktijkondersteuners, versterking van de 
eerste lijn met GGZ-deskundigheid, verbetering van de afstemming tussen huis-
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artsen en medisch specialisten (protocollen en werkafspraken), het ontwerpen van 
zorgprogramma’s voor bepaalde groepen patiënten, het ontwikkelen van een inte-
graal beleid voor jeugdgezondheidszorg en voor kwaliteitsverbetering. 
Voor een goed functionerend facilitair bedrijf lijkt een servicegebied van 50.000 
inwoners de ondergrens. Bij een breed activiteitenpakket is een werkgebied met 
100.000 tot 300.000 inwoners mogelijk. 
De afnemers van de diensten zijn de belangrijkste financiers. Enerzijds door mid-
del van een individuele afdracht, anderzijds door middel van een collectieve af-
spraak over aanwending van gelden uit bijvoorbeeld het grote stedenbeleid, ach-
terstandsfondsen en middelen voor praktijkondersteuning. Daarnaast is extra fi-
nanciering door overheden en verzekeraars nodig. 
 
Verantwoordelijkheden van partijen 
De herstructurering van de eerste lijn komt niet vanzelf tot stand, en is niet alleen 
een taak van zorginstellingen en individuele hulpverleners. Een goed georgani-
seerde eerste lijn ontstaat alleen door intensieve en gezamenlijke inspanning van 
overheden, zorgaanbieders en verzekeraars. Zij allen moeten – zowel op landelijk 
als op regionaal en lokaal niveau – een lange termijn visie op een georganiseerde 
eerste lijn ontwikkelen en de verantwoordelijkheid op zich nemen die bij hun rol, 
positie en bevoegdheden past. Deze verantwoordelijkheden kunnen als volgt sa-
mengevat worden. 
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Overheden 
 
Het rijk 

- Het vaststellen van een financieringsregeling, die eenvoudig en breed toe-
pasbaar is. Voor zorginstellingen dient de financiering het karakter te heb-
ben van een instellingstarief, voor facilitaire bedrijven is een constructie 
met lokale componenten heel geschikt. Scheiding van kosten en inkomen 
is hierbij noodzakelijk. 

- Ontwikkelen van een overgangstraject voor de huidige generatie vrije be-
roepsbeoefenaren. 

- Meer ruimte in wettelijke en financieringsregelingen voor samenwerking 
in en rond de eerste lijn – ook tussen ongelijksoortige organisaties – met 
name tussen AWBZ-zorg en eerstelijnszorg. 

- Ruimte voor verzekeraars om op gelijkwaardige voet te investeren in 
zorginfrastructuur en facilitaire ondersteuning. Oplossen van het free ri-
ders probleem. 

 
De provincies 

- Stimulans voor en ondersteuning van (kleine) gemeenten in het op peil 
houden van de leefbaarheid en de kwantiteit en kwaliteit van duurzame 
gezondheidsvoorzieningen. 

- Eenmalige subsidies voor onderzoek, ontwikkel- en begeleidingskosten. 
 
De gemeenten 

- Optreden als netwerkmanager en partijen met elkaar om de tafel brengen. 
- Het in kaart brengen van de (toekomstige) hulpvraag en de noodzakelijke 

capaciteit van verschillende typen hulpverlening. 
- Het scheppen van een gunstig samenwerkingsklimaat met faciliteiten voor 

bouwlocaties en acceptabele grondprijzen en helpen bij tijdelijke huisves-
ting. 

- Opstellen van criteria voor toekomstbestendige gezondheidsvoorzienin-
gen. Verbinden van sociale (woon-zorg)infrastructuur met eerstelijnszorg-
voorzieningen. 

- Eenmalige subsidies voor ontwikkel- en aanloopkosten. Garanties bij kre-
dietverlening. 

- De inzet van Algemeen Maatschappelijk Werk en facetbeleid voor 
jeugd(gezondheids)zorg, welzijn en openbare gezondheidszorg. Lokaal 
sociaal beleid voor de begeleiding van vrijwilligers en de ondersteuning 
van mantelzorgers. 
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Zorgaanbieders 
 
Vrije beroepsbeoefenaren 

- Een gemeenschappelijke probleembenadering op lokaal en regionaal ni-
veau, vertrouwen en acceptatie. 

- Overstap van solopraktijken naar teams en multidisciplinaire organisaties. 
Samenwerking niet alleen richten op huisartsen, maar ook op wijkver-
pleegkundigen, paramedici en verloskundigen. 

- Rationalisering van de discussie over (professionele) autonomie en zelf-
standig ondernemerschap in relatie tot multidisciplinaire samenwerking. 
Over de grenzen van het eigen domein heen leren kijken en bereid zijn om 
te leren samenwerken. Overwinnen van niet toekomstbestendige weer-
standen.  

- Scheiding van inkomen en (bedrijfs)kosten en een kritische reflectie op de 
eigen bedrijfsvoering. Opstellen van een bedrijfsplan. 

 
Zorginstellingen, -netwerken en -concerns 

- Investering – met tijd, geld en menskracht – in het ontwikkelen en onder-
steunen van nieuwe samenwerkingsverbanden en facilitaire organisaties 
op lokaal en regionaal niveau. 

- Bottum up benadering vanuit een zorginhoudelijke invalshoek – met steun 
van de bestuurlijke top – en de inzet van gemotiveerde personen, die in 
staat zijn mensen met elkaar te verbinden. Vanuit patiëntenniveau de sa-
menwerking verstevigen op ketenniveau. 

- Opbouwen van samenwerking tussen AWBZ-zorg en eerstelijnszorg. 
 

 
 
Zorgverzekeraars 
 

- Investeren in een georganiseerde eerste lijn (onder andere middels 
een heldere tariefstelling). 

- Het voeren van een contracteerbeleid dat samenwerking stimuleert en on-
dersteunt. 

- Het in kaart brengen van de (toekomstige) hulpvraag en de noodzakelijke 
capaciteit voor verschillende typen hulpverlening. 

- Eenmalige subsidies voor ontwikkel- en aanloopkosten. 
- Oplossen van het probleem van de free riders (de relatie met de conculle-

ga’s), zodat alle verzekeraars op gelijkwaardige voet kunnen investeren in 
de regionale infrastructuur. 
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Een financieringsstructuur voor eerstelijns zorgvoorzieningen 
De geschetste twee beleidsmatige referentiekaders voor de toekomstige organisa-
tie van de eerste lijn zijn denkrichtingen voor ontwikkelingswegen die gevolgd 
kunnen worden: eerstelijns zorginstellingen nemen als startpunt de (re)organisatie 
van het primaire proces, terwijl facilitaire bedrijven als aangrijpingspunt de 
(re)organisatie van de ondersteunende dienstverlening kiezen. De begeleidings-
commissie van dit project beveelt aan om in een vernieuwingsproces voor de eer-
ste lijn een van deze twee of beide routes te volgen. Na de fase van duizend bloe-
men is het nu tijd voor het opmaken van de balans en het maken van keuzes. Na 
verloop van tijd – in de ene regio sneller dan in de andere – zullen de twee routes 
bij elkaar komen. 
Op korte termijn dient er een adequate financieringsregeling voor samenwer-
kingsverbanden in de eerste lijn te komen. De voorstellen van de commissie Ta-
baksblat voor de huisartsenzorg kunnen doorgetrokken worden naar een financie-
ringsstructuur voor samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het inkomen van de beroeps-
beoefenaren en de bedrijfskosten. De genoemde bedrijfskosten zullen per prak-
tijkorganisatie (solo-, duo-, gezondheidscentrum etc.) verschillen, afhankelijk van 
lokale parameters, en worden dus niet landelijk vastgesteld. 
De overheid dient zo snel mogelijk samen met de brancheorganisaties van verze-
keraars en aanbieders in de eerste lijn aan de slag te gaan om een nieuwe financie-
ringsregeling voor de eerstelijnszorg uit te werken. 
In dit rapport wordt een overzicht geboden van de talrijke samenwerkingsverban-
den die in de eerstelijnszorg in ontwikkeling zijn. Er wordt een kloof tussen het 
beleid op nationaal niveau en de ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau 
vastgesteld. Ook blijkt bij deelnemers in projecten het gevoel te bestaan, dat het 
wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden. Een nationale taskforce ‘Modernisering 
eerste lijn’ zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de landelijke beleids-
koers. Deze taskforce zal moeten bestaan uit gezaghebbende en deskundige per-
sonen, die het transformatieproces naar een georganiseerde eerste lijn kunnen 
bevorderen en faciliteren. De taskforce zal een koppeling maken tussen de lande-
lijke beleidsontwikkeling en lokale/regionale reorganisatie initiatieven (macro- en 
mesoniveau). Overdracht van best practice ervaringen met eerstelijns zorginstel-
lingen en facilitaire ondersteuning dient hierbij een belangrijke rol te spelen.  
 
Het huidige decennium is een overgangsperiode: over vijf à tien jaar zal het zorg-
landschap in de eerste lijn er heel anders uit moeten zien. Niet langer afwachten, 
maar vooruitkijken en keuzes maken, dat is het devies. In het belang van de pati-
enten en de hulpverleners van morgen moeten de duizend bloemen in één kleur-
rijk boeket worden geschikt. 
 


