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‘Het glas van de eerste lijn’ is halfvol
(1)

“De eerste lijn is de zorg dichtbij huis zoals die wordt geleverd door
huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen, oefentherapeuten,
dië;sten, logopedisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg,
algemeen maatschappelijk werkenden en eerstelijnspychologen”
‘Poortwachter’
• Behandelt:
– Alle typen aandoeningen, klachten en ziekten
– Iedereen in de buurt, laagdrempelig, dichtbij
– Zonder aanziens des persoons, zorgplicht, inschrijving op naam

•

Van luisteren tot snijden
– GeneralisQsch, pluis niet-pluis
– Sociaal-medisch, mens en omgeving

‘Wegenwacht’
– CoördinaQe met andere zorgverleners
– Kostenbewustzijn
– PrevenQe en voorlichQng
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‘Het glas van de eerste lijn’ is
halfvol (2)
• 90% van de zorgvragen wordt in de eerste lijn
behandeld
• 70% van de bevolking komt jaarlijks bij de huisartsen
• Bijna 100% staat op naam bij de huisarts
ingeschreven
• Kosten van de eerste lijn: 4% van het totale budget
van de zorg, 8% van alle uitgaven
• PaQën^evredenheid is (constant) hoog
• Eerstelijns opleidingen en beroepen hebben een
goede arbeidsmarktposiQe
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‘Het glas van de eerste lijn’ is
halﬂeeg (1)
De eerste lijn is kleinschalig
georganiseerd
Daardoor versnipperd
Weinig samenhang,
subsQtuQe
Te weinig integrale zorg
Onnodig vaak en veel
zorggebruik

Groeiende, complexere en
veeleisender zorgvragen

Kostenbeheersings-probleem
Kwaliteitsbeheersings-probeem
Toegankelijkheids-probeem

‘Het glas van de eerste lijn’ is halﬂeeg
(2)
• Druk op het primaire proces
– Voortdurende veranderingen in
de bekosQging (vrije prijzen,
segmentenmodel,
populaQebekosQging,
beschikbaarheidsbijdrage …)
– VB: Geen subsidie meer voor
gezondheidscentra
– TransparanQe-eisen voor
prijzen en kwaliteit
– Meer verantwoording,
registraQes, indicatoren

• Druk op het secundaire
proces
– SubsQtuQe van tweede naar
eerste lijn (maar tegen zelfde
macro-kosten)
– Samenwerking en
schaalvergroQng (maar zonder
‘prijsafspraken’ en
marktverkaveling)
– Zorg nog dichter bij huis
– Nog meer inzet prevenQe
– Nog meer inzet op
zelfmanagement, zelfzorg en
en mantelzorg
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Voorbeeld: Convenant 2012-2013 (VWSLHV)Onderhandelaarsresultaat 2014-2017
(VWS/LHV/LOK/LVG/VHN/ZN)
• Maximaal 1,5% groei budge^air kader huisartsen en
mulQdisciplinaire zorg in 2014, 1% in 2015, 2016 en 2017
• Addi)onele groei van 1% in 2014 voor “subsQtuQe en
vernieuwing en belonen van uitkomsten” 1,5% in 2015, 2016
en 2017
• Voorwaarde: inzet van twee monitoringinstrumenten
– Macrobeheersinstrument
• uitpujng budge^air kader
• onwenselijk overschrijdingen

– SubsQtuQe monitoring
• Tweede naar eerste lijn
• Acute zorg (HAP– SEH)
• DoelmaQg voorschrijven
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Voorbeeld: Convenant 2012-2013 (VWSLHV)Onderhandelaarsresultaat 2014-2017
(VWS/LHV/LOK/LVG/VHN/ZN)

• Verdere ‘organisaQeontwikkeling’ in de eerste lijn
– Gezondheidscentra
– Zorggroepen
– Lokale samenwerkingsverbanden

• Experiment met bekosQging dat geen consulten kent
(2015-2017)
• IntroducQe ‘meekijkconsult’ per 1/1/2015
• Slechten barrières e-health
– Onduidelijkheid ﬁnanciering
– Wetgeving, privacy, beveiliging
– Kleinschalige experimenten, geen integraQe
– Draagvlak, verandermanagement
(Bron: Ehealth-monitor 2013, NIVEL & Nic;z)
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Discussie-thema’s: blijn het glas van
de eerste half leeg of half vol?
• Zal de zorgvraag van de pa)ënt nog verder toenemen of gaat
hij/zij steeds meer zich zelf redden?
• Zal de eerstelijns zorgverlener een generalist/poortwachter/
wegenwachter blijven of gaat hij/zij zich steeds meer
specialiseren?
• Zi^en we aan de grenzen van subs)tu)e of staan we juist aan
het begin daarvan?
• Zullen zorgverzekeraars nog verder op de stoel van de
zorgverlener gaan zi^en of trekken ze zich terug als kostenbewaker?
• Blijn de overheid op afstand of gaat zich meer richten op
systeem-falen en markt-falen?
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