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LHV komt in actie tegen toenemende bureaucratie

‘Wanneer is het genoeg?’
Tekst Corien Lambregtse Illustratie Joyce Schellekens Fotografie Erik Kottier

H

uisartsen zijn niet kinderachtig als het gaat om
administratieve lasten. Zorgvuldigheid hoort
nu eenmaal bij het vak. Toch ontvangt de LHV
signalen dat artsen het beu zijn om steeds meer tijd kwijt
te zijn aan administratieve lasten. Het gaat ten koste van
de aandacht voor de patiënt en van de arbeidsvreugde. Tijd
dus voor actie. De LHV zet de bestrijding van bureaucratie
hoog op de agenda.
“We hebben het maar eens even opgeteld: alleen al aan
kwaliteitsbeleid zijn we 198 uur per jaar kwijt.” Rob Sleutel
berg, huisarts in Uitgeest blaast meteen stoom af. “Lees de
Nota ‘Zorg voor kwaliteit huisartsenzorg’ van de LHV en het
NHG. Deskundigheidsbevordering, overleg met toetsgroepen,
praktijkaccreditering: vijf weken per jaar. En dan hebben we
het nog niet eens over de tijd die we besteden aan de eigen
administratie, de facturatie, de communicatie met verze
keraars en het overleg met collega’s en specialisten. “Al die
tijd komt uiteindelijk in mindering op het contact met de
patiënt”, voegt echtgenote en collega Annemarie Swart toe.
En dat contact staat volgens haar toch al onder druk. “De
kwetsbare chronische patiënt heeft die aandacht juist heel
hard nodig.”

Stoppen
De huisartsen Rob Sleutelberg en Annemarie Swart houden
het na 35 jaar, waarvan 24 jaar in Uitgeest, voor gezien. Per
1 april gaat een opvolger hun praktijk voortzetten. “We zijn
nu 60 en 62 jaar. Dat leek ons altijd al een mooie leeftijd
om te stoppen, ook om nog andere dingen te kunnen doen.
Maar de bureaucratie die de laatste jaren alleen maar is

toegenomen, heeft de deur echt dicht gedaan. Op momenten
dat we twijfelden of we er toch nog niet een jaar aan vast
zouden knopen, hoefden we maar aan de hele papierwinkel
te denken, of we wisten het weer zeker. Het bederft onze
arbeidsvreugde.”
En die arbeidsvreugde was groot. Het straalt er nog steeds
van af, aan de grote lunchtafel in de serre van hun woon
huis, voordat het middagspreekuur losbarst. De zon schijnt
door de grote ramen naar binnen. “Het is nog steeds het
mooiste vak van de wereld, maar onze zorg is: hoe lang nog?
Hoe lang gaan ze nog door met steeds maar nieuwe eisen
stellen?”
Swart: “De ideeën achter ketenzorg en bijzondere bekwaam
heden zijn prima als dat de patiënt ten goede komt, maar
waar blijft de generalistische familiearts die de patiënt,
zijn gezin en zijn omstandigheden kent? Die tijdens het
uitspuiten van de oren of het meten van de bloeddruk ook
even informeert naar het welzijn van een gezinslid en die
weet wat er in de afgelopen tijd
in dat gezin is voorgevallen?
Door alles onder te verdelen in
specialismen heeft niemand
meer zicht op de holistische
mens. Terwijl het zo belangrijk is
om te weten hoe iemand in elkaar zit
en wat er om hem heen gebeurt voordat
je medicijnen voorschrijft. Een gesprek
kan meer betekenen dan een slaappil.
En daar had je de huisarts toch voor?”
Sleutelberg en Swart ervaren de beleids
regels, de voorgeschreven protocollen,
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‘Administratieve lasten worden
pas een probleem als ze als
niet zinvol worden ervaren’

de prestatie-indicatoren en het breed uitgewerkte kwali
teitsbeleid vooral als uitingen van wantrouwen. “Het is een
gebrek aan vertrouwen in de professionaliteit van de huis
arts en de specifieke afwegingen die in individuele gevallen
door een arts worden gemaakt. Er is nu ook al een register
met bijzondere bekwaamheid ouderenzorg. Het gevaar is
aanwezig dat de huisarts zonder deze aantekening straks
van de zorgverzekeraar geen ouderen meer mag behande
len. Naar mijn idee is ouderenzorg gewoon onderdeel van
een goede huisartsenopleiding. Het grootste deel van de
patiënten behoort straks tot de ouderen. Onze vraag is: is er
een moment waarop een huisarts voldoende heeft aange
toond dat hij zijn vak verstaat, of komt dat moment nooit en
worden de eisen alsmaar strenger?”

het onderwerp bureaucratie als speerpunt, omdat we steeds
meer signalen van artsen krijgen dat die bureaucratie de
spuigaten uitloopt. We weten niet precies waar dat in zit en
hoeveel het meer is dan vroeger. Dat willen we helder krij
gen. Het zit natuurlijk deels in de zorgverantwoording, deels
in het bijhouden van de eigen (medische) administratie en
deels in het voldoen aan wettelijke bepalingen. Maar het
gaat bijvoorbeeld ook om machtigingen, aanvragen voor in
dicatiestelling, aanvullende verklaringen en gedoe rondom
contractering en declaraties.
“De wens om integrale prestaties te financieren, heeft ook
veel lasten met zich meegebracht. Neem de ketenaanpak
voor diabetici: de arts levert een bepaalde prestatie, rap
porteert over de afgesproken indicatoren, sluit contracten
af met verzekeraars en apotheken en declareert volgens die
afspraken. Dat leidt dan misschien wel tot goede zorg, maar
de organisatie ervan is zeer ingewikkeld geworden. En elke
keer als de huisarts afwijkt van de afgesproken prestatie,
moet dat met aanvullende regels en bepalingen worden op
gelost. En dit is nog maar één voorbeeld. Stoppen-met-roken
is ook zo’n nieuwe integrale prestatie. Door de medicatie in
tegraal op te nemen in de prestatie wordt de uitvoering voor
de huisarts nodeloos ingewikkeld. Integrale patiëntenzorg
is een goede ontwikkeling, maar de bijbehorende integrale
bekostigingformats, met collectieve afspraken en contracten,
maken het werk voor huisartsen niet eenvoudiger. Daar
moeten we mee aan de slag.”

Speerpunt

Stimulans

Een van de vragen waar de LHV zich in gaat verdiepen, is
of de administratieve lasten nog wel in verhouding staan
tot de zorg die daadwerkelijk aan patiënten wordt besteed.
Chris Sonneveld, hoofd afdeling praktijkvoering LHV, wordt
de aanvoerder van de werkgroep die de bureaucratie rond
huisartsenzorg in beeld gaat brengen. “De LHV beschouwt

Een eerste inventarisatie onder de leden heeft overigens dui
delijk gemaakt dat artsen niet alleen negatief zijn over de
toegenomen eisen en regelgeving. Uit de reacties op de web
site van de LHV blijkt dat sommigen de regelgeving juist als
stimulans zien om meer met andere huisartsen, specialisten
en praktijkondersteuners samen te werken. In een gezamen

LHV maakt
een top 10
De LHV onderzoekt wat huisartsen als de
grootste knelpunten ervaren en waar dus
de meeste overlast in zit. De werkgroep
Bureaucratie wil een top-10 van knelpunten
in kaart brengen en als het nodig is wordt de
lijst langer. De volgende stap is daar verandering in te brengen. De LHV wil meer invloed
uitoefenen op de totstandkoming van regels.
Nieuwe regels moeten beheersbaar zijn en
administratief goed te verwerken. De LHV
wil hierover in overleg gaan met betrokken
instanties, zoals ziektekostenverzekeraars,
NZa en het CIZ.
Annemarie Swart en Rob Sleutelberg stoppen met hun huisartsenpraktijk:
de bureaucratie deed de deur dicht
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‘Al die regels zijn
een gebrek aan
vertrouwen in de
professionaliteit van
de huisarts’

lijke praktijk of zorggroep kunnen de administratieve lasten
beter worden verdeeld, kan de zorg door specialisten worden
uitgevoerd en gaat de kwaliteit van de zorg omhoog.
De negatieve geluiden klinken echter toch het hardst. Een
veelgehoorde klacht betreft bijvoorbeeld het Centrum
Indicatiestelling Zorg, vertelt Sonneveld. “Aanvragen voor
AWBZ-zorg moeten door het CIZ worden beoordeeld, voordat
die zorg daadwerkelijk kan worden toebedeeld. De huisarts
krijgt dan het verzoek om de ontbrekende informatie even
in te vullen op het indicatieformulier. Vaak wordt informa
tie gevraagd die de huisarts niet mag verstrekken zonder
toestemming van de patiënt. Dat levert veel gedoe op. Als de
huisarts ervoor betaald zou krijgen, zou de frustratie mis
schien minder zijn, maar het probleem is vooral dat het CIZ
door veel artsen als overbodig wordt beschouwd. Het gaat
sneller als zij het zelf direct kunnen regelen met de instantie
die de aanvullende zorg moet leveren.”

Frustratie
“Administratieve lasten zijn op zichzelf niet het probleem.
Ze worden pas een probleem als ze als niet zinvol worden
ervaren”, meent Sonneveld. “Als artsen in toenemende mate
met allerlei ogenschijnlijk zinloze klusjes te maken krijgen,
neemt het gevoel van belasting en frustratie toe. Dan voelt
men dat het ten koste gaat van de zorg voor en het contact
met patiënten.”
Volgens Sonneveld is uit eerder onderzoek (SIRA , 2008) al
gebleken dat de administratieve lasten in een solopraktijk
ongeveer 26 uur per week kosten, inclusief het medisch dos
sier en verwijsbeleid. Het gaat dan om de inspanning van
zowel de huisarts als zijn ondersteunend personeel. “Artsen
klagen dat de helft van hun werk uit administratieve
lasten bestaat. Daar maken we ons zorgen over. Want elk
uur administratie dat niet als zinvol wordt ervaren, werkt
demotiverend.”
Hij krijgt signalen dat mensen het zat zijn. “Dit jaar gaat er
bijvoorbeeld ook weer wat veranderen voor de financiering
van de praktijkondersteuning. Dat moet je als praktijk
houder allemaal weer gaan uitzoeken. Als je in een groter

samenwerkingsverband opereert, kun je de lasten gemak
kelijker verdelen. Je kunt ondersteunend personeel inhuren
voor bepaalde administratieve taken. Maar daarmee lossen
we het probleem van overbodige regeldruk niet op. Als we
weten waar de knelpunten zitten, kunnen we eraan werken
om beleidsregels eenduidiger en eenvoudiger te krijgen.”

Vertrouwen
Voor Swart en Sleutelberg komt de actie van de LHV te laat.
In een afscheidsbijeenkomst met huisartsen en specialisten
in de regio eind vorig jaar, voerden ze een sketch op, waarin
ze al rappend de spot dreven met alle regels, procedures en
prestatie-indicatoren, en een loflied zongen op de generalis
tische huisarts. “Ik ben alleen nog voor de moeilijke geval
len/ voor het ophoesten van getallen/ en voor het managen
van personeel/ al dit gedoe wordt mij te veel”. Hun sketch
kreeg veel instemmend applaus.
“Weet je wat het is?’, zegt Sleutelberg: “Ze denken met regels
alles onder controle te krijgen, maar dat is een fictie. Het
is een illusie om alle behandelingen geheel in cijfers uit te
drukken en huisartsen daarop af te rekenen. Er zijn zoveel
dingen die niet meetbaar zijn en het ook niet worden. Na
tuurlijk mogen eisen worden gesteld aan onze deskundig
heid. Cursussen, intervisie en overleg met specialisten zijn
voor ons ook heel belangrijk geweest, maar waar het uitein
delijk om gaat is of je vertrouwen hebt in professionals.”

Klachten,
wensen?
Als u klachten, ervaringen of wensen
wilt melden, neem dan contact op
met de LHV. Stuur een mailtje naar
Chris Sonneveld: c.sonneveld@lhv.nl.
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