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Uitleg over de praktijk, de huisartsenzorg en de taken van de huisarts. 
Sinds dokter van Andel is uitgevallen, krijgen we regelmatig de vraag wie nu de huisarts is.  
Dat begrijpen we en dit willen we toelichten. De uitval van dokter van Andel zal langer duren. 
 
Niet meer één huisarts, maar meerdere. 
Voordat dokter van Andel uitgevallen is, waren we ons al bewust dat de gehele zorg aan het 
veranderen is. Er komen steeds meer taken naar de huisarts.  
Vanuit het ziekenhuis worden mensen eerder naar huis gestuurd. De wachttijden voor psychische 
hulp nemen steeds verder toe. Ouderen wonen langer zelfstandig thuis, waarbij meer hulp in de 
thuissituatie nodig is. Er is ook steeds vaker sprake van een combinatie van complexe ziekten, 
waardoor het meer tijd per patiënt kost om het goed uit te zoeken wat er speelt.  
Ook worden veel vragen aan onze assistente gesteld, die niet bij de huisarts thuis horen.  
Dit alles zorgt ervoor dat het drukker wordt en we de zorg met meer mensen verdelen.  
 
We willen u wat meer uitleg geven hoe een dag bij de huisarts is ingericht.  
De huisarts is al snel 15 minuten in gesprek met een patiënt. Daarnaast is er nog tijd nodig voor 
overleg met het team, invoeren van het medisch dossier, administratie, overleg met een specialist, 
een doorverwijzing maken, het lezen en verwerken van het bericht dat een specialist of collega 
terugstuurt. We hebben de zorg voor ruim 3850 patiënten in onze praktijk.  
 
Elke dag is de puzzel, om alle mensen te helpen met een advies of (telefonische) afspraak met de 
huisarts en ruimte over te houden voor de onverwachte spoedgevallen die er bij kunnen komen. Als 
de zorg voor een patiënt thuis niet meer voldoende geboden kan worden, kan iemand naar een 
tijdelijke zorgkamer in een verpleeghuis. Het regelen hiervan kost vaak meer dan een uur, met 
telefonisch overleg, invullen van formulieren, zorgen voor (ambulance)vervoer en dat alles goed 
geregeld is.  
Als iemand in de laatste dagen van het leven is, gaat de huisarts bijna dagelijks langs en is er veel 
overleg met de thuiszorg om alles goed te begeleiden.  
 
Daarnaast is er veel overleg achter de schermen, over de organisatie en kwaliteit van de zorg, het 
bijhouden van kennis en voldoen aan diverse regels. En er zijn ook nog diensten op de huisartsenpost 
in de avonduren en weekenden.  
 
We hopen dat u zo iets meer inzicht krijgt, hoeveel er per dag op het bord van de huisarts ligt. Deze 
opsomming is nog niet compleet maar geeft wel een beeld.  
 
We vertellen dit, omdat het betekent, dat u niet meer één vaste huisarts heeft, maar meerdere.  
Ook betekent het, dat niet alle vragen dezelfde dag beantwoord (kunnen) worden.  
We willen ervoor zorgen dat de zorg goed is geregeld. Zowel voor u als voor onze medewerkers.  
Alle huisartsen in ons team werken op 2 of 3 dagen per week. Ze werken met volledig aandacht voor 
u. Het is echter ook belangrijk dat door de toegenomen zwaarte van het vak, er voldoende aandacht 
is voor de balans tussen werk & privé.  
 
Dat betekent dat er meerdere huisartsen bij u betrokken zijn. Het kan voor u en de huisarts prettig 
zijn, dat u zoveel mogelijk twee of drie vaste huisartsen kent.  Het is voor één huisarts niet meer 
mogelijk om de zorg alleen op zich te nemen. We willen benadrukken dat we als team onze zorg 
leveren. Bij alle medewerkers in onze praktijk is uw dossier bekend. U mag natuurlijk uw voorkeur 
aangeven.  

Wij zien de huisartsenzorg echt als teamzorg. We zijn er als team voor u! 


