
                                                                                  
 

Visie “Huisartsenzorg en verbinding naar gemeentelijke zorgtaken” 
Regio Maastricht-Heuvelland 2016-2018 

 

Aanleiding 

 

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering en contractering van alle vormen
1
 van 

zorg voor minderjarigen. In de nieuwe Jeugdwet (ingangsdatum 1 januari 2015) staat dat de huisarts rechtstreeks kan 

verwijzen naar al deze vormen van jeugdzorg. 

De gemeente heeft met name een coördinerende taak in de jeugdzorg gekregen. Dit betekent onder meer inschatten 

welke zorg nodig is, inzetten van deze zorg en het organiseren van ronde tafel gesprekken als er meerdere 

hulpverleners betrokken zijn bij een casus. Daarnaast vervult de gemeente een consultatiefunctie voor alle 

jeugdhulpverleners waaronder de huisarts en zorgen ze voor het aanleggen van een dossier waarin alle betrokken 

hulpverleners kunnen kijken, het zogenaamde 1Gezin 1 Plan . Het casemanagement ligt bij één van de betrokken 

uitvoerende hulpverleners. 

Om duidelijkheid te krijgen over hoe de verwijzingen vanuit de 1
e
 lijn verlopen zal er een nauwere samenwerking 

moeten gaan komen tussen huisartsen en gemeente.  

 

Daarnaast zal er door huisartsen in het kader van de WMO steeds meer overleg nodig zijn met de gemeente vanwege 

de overheveling van zorg naar de WMO vanuit de AWBZ. 

De grondslag voor deze veranderingen is een bezuinigingsoperatie.  Dit proces zal jaren duren en de uitkomst is 

vooralsnog onzeker. De zorg moet goedkoper, maar moet dezelfde kwaliteit behouden. Verzorging en verpleging  

gebeurt langer in de eigen omgeving. Hierdoor  wordt er een groter een beroep op de huisarts gedaan. We zien de 

gevolgen van deze bezuinigingsoperatie al dagelijks in onze praktijk. 

 

Verstreksituatie 

 

Samen met huisartsen vanuit de RHZ heeft ZIO een aantal gezamenlijke ambities gedefinieerd rondom de 

positionering van de huisartsen in deze regio bij de inrichting van deze gemeentelijke stelselwijzigingen. Dit om een 

goede verbinding tot stand te brengen tussen huisartsen en gemeente.  

Alvorens deze ambities te benoemen, willen de huisartsen van de RHZ te kennen geven dat zij de vertrek-situatie van 

de gemeente met de diverse rollen, namelijk financier/opdrachtgever, uitvoerder èn toezichthouder, uit het belang 

van de cliënt een ongewenste situatie vinden.  

 
Ambities 
 
 De kernwaarden van de Nederlandse huisarts blijven zorgvuldig geborgd:  een generalistische, persoonsgerichte 

benadering van de patiënt en continuïteit van zorg
2
. De huisarts werkt vraaggericht en is het eerste 

aanspreekpunt voor alle leden van het gezin met vragen of problemen over gezondheid en ziekte (basis 

huisartsenzorg). De huisarts kan daarom gezien worden als gezinsarts en vertrouwenspersoon  

 In de huisartsenpraktijk werkt een team van huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH) 

Somatiek , POH Ouderenzorg en POH GGZ algemeen/POH GGZ Kind en Jeugd.  De huisarts kan een kind en/of 

                                            
1
 Hieronder vallen de taken: ►Preventief jeugdbeleid, ►Jeugdgezondheidszorg, ►Provinciale jeugdzorg, ►Jeugd GGZ (uit Zvw/awbz, inclusief 

enkelvoudige ernstige dyslexiezorg 7-12 jaar en exclusief psychofarmaca extramuraal, zorg door de huisarts/POH-GGZ), ►Zorg voor verstandelijk 
gehandicapten (uit awbz), ►Gesloten jeugdzorg, ►Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, ►Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend 
verblijf (uit AWBZ) en ►Advies en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 
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opvoeder naar de POH GGZ (Kind en Jeugd) verwijzen voor een inventarisatie van klachten en problemen. De 

POH GGZ (Kind en Jeugd) kan een GGZ probleem vervolgens zelf begeleiden/behandelen; zonodig bekijkt de POH 

GGZ (Kind en Jeugd) samen met de patiënt waar deze het beste naartoe verwezen kan worden, bijvoorbeeld  

naar een 2
e
 lijns zorgaanbieder of het sociaal team/team jeugd van de gemeente.  

 Het team binnen de praktijk werkt samen met onder meer wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, 

trajektbegeleider dementie, apotheker, fysiotherapeut, verloskundige, eerstelijnspsycholoog, medewerker 

sociaal team (jeugd en WMO). Deze professionals zijn meestal werkzaam in de buurt of wijk. De samenwerking 

verloopt in een beperkte kring van zorgverleners, die elkaar kennen, weten wat ze van elkaar kunnen 

verwachten, hoe ze elkaar kunnen bereiken en hoe ze elkaar kunnen aanspreken op basis van vertrouwen.  

 De huisarts coördineert alle medische zorg die de patiënt in de eerste en tweede lijn nodig heeft. Hij/zij doet dat 

in samenspraak met de patiënt, rekening houdend met diens keuzemogelijkheden, zelfredzaamheid,  eventuele 

kwetsbaarheid en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd om alle partners in zorg hierover te 

informeren zodat zij de terugkoppeling, die nodig zijn om hun taak uit te voeren, verzorgen. 

 
Wat moet er hiervoor gebeuren 
 Voor de korte termijn ligt de focus op het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen de 

huisartsenpraktijk en een vaste medewerker van het Sociaal Team
3
 waarbij de huisartsen, POH GGZ en POH 

ouderenzorg goed inzichtelijk wordt gemaakt welke patiënten met welke soort klachten of problemen naar het 

Sociaal Team kunnen worden toegeleid en wat vervolgens een ondersteuningsplan/gezinsplan inhoudt. 

 Huisartsenpraktijken zijn goed geïnformeerd over de gecontracteerde zorg door de gemeente die zowel niet als 

wel vrij-toegankelijk zijn. Zij hebben inzicht in de juiste zorgroutes op het gebied van Jeugd en WMO en worden 

hierin ondersteund door de vaste medewerkers van het Sociaal Team. 

 Er is sprake van een veilige en efficiënte informatie-uitwisseling tussen de huisartsenpraktijk en het Sociaal Team 

(jeugd en WMO) van de gemeente: 

 Na een verwijzing door de huisartsenpraktijk naar het Sociaal Team vindt een goede overdracht/ 

terugkoppeling plaats door het Sociaal Team zodat de huisarts weet welke stappen worden ondernomen in 

een gezin of bij de patiënt, zodat hij/zij overzicht houdt. 

 Indien een patiënt vervolgens “in behandeling” wordt genomen door het Sociaal Team wordt de huisarts hier 

door de gemeente over geïnformeerd.  

 Vragen van het Sociaal Team (Team WMO of Jeugd) om gerichte medische informatie over een patiënt of 

gezin worden uitsluitend schriftelijk gesteld aan de huisarts van de patiënt met gebruikmaking van het door 

de Limburgse huisartsenorganisaties ontwikkelde “Aanvraagformulier medische informatie”
4
. Dit uit het 

oogpunt van het beroepsgeheim huisarts
5
, transparantie voor alle partijen en efficiënt werken. In dit 

formulier wordt alleen relevante medische informatie gevraagd door de gemeente aan de huisarts. Een 

toestemmingsverklaring van de patiënt, inbegrepen in dit formulier, is altijd noodzakelijk om de privacy te 

waarborgen.  

 Kinderartsen en jeugdartsen zijn voor consultatie aan de huisartsenzorg verbonden, evenals de specialist 

ouderengeneeskunde. Om samenhangende en doelmatige zorg te waarborgen blijft – bij verwijzing – de huisarts 

zoveel mogelijk de medische zorg voor de patiënt coördineren.  

 

 

Aldus 

 

Namens huisartsen RHZ regio 

                                            
3 Sociaal team = ook Team WMO en Team Jeugd in Maastricht 
4 Het formulier is getoetst door de Landelijke Huisartsen Vereniging en KNMG en zal op korte termijn door de Huisartsenorganisaties verspreid 

worden onder de Limburgse huisartsen.  Wij stellen voor dit te gebruiken miv uiterlijk 1 maart 2016. 

5 Conform de richtlijnen van de KNMG “Uitwisseling medische gegevens”(2010) 


