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InleIdIng
Veranderingen in de gezondheidszorg
de gezondheidszorg over de hele wereld, en vooral in de 
westerse landen, kent een snelle evolutie en verandering. 
Factoren als een verouderende populatie met een ver-
schuiving van acute naar chronische ziekten, een continue 
evolutie van technologische en therapeutische mogelijkhe-
den, wijzigende verwachtingspatronen bij de bevolking en 
patiënten en stijgende gezondheidszorgkosten vormen de 
stimulus voor noodzakelijke veranderingen in de organisatie 
van de gezondheidszorgsystemen en de betrokken werk-
krachten 1-4.
Beleidsvoerders stellen dat we, ook in België, afstevenen op 
een relatief en/of absoluut huisartsentekort. Belgische huis-
artsen hebben een eigen werkwijze ontwikkeld die hoog aan-
geschreven staat bij de patiënt. Wanneer wij echter in België 
door een toegenomen takenlast te maken zullen krijgen met 
een uitgesproken tekort aan huisartsen, zullen ook wij onze 
manier van werken en de organisatie van de huisartsenprak-

tijk moeten aanpassen zoals dit reeds het geval is in landen 
als nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Sta-
ten van Amerika 5.
Twee rapporten van het Federaal Kenniscentrum 5,6 en statis-
tische gegevens van het Riziv en de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid geven een betere kijk op het artsenbestand 
in België 7,8.
de huisarts wordt in de veranderende context van de gezond-
heidszorg een almaar centralere rol toegewezen 2. een uit-
breiding van het aantal therapeutische mogelijkheden maakt 
dat uit de alternatieven een optimale keuze gemaakt moet 
worden die, in overleg, zoveel mogelijk rekening houdt met 
de draagkracht van de patiënt en zijn omgeving. Huisartsen 
hebben een expertise als procesbegeleiders opgebouwd, 
waardoor zij hiervoor de ideale partij vormen. 
de combinatie van een stijgende vraag met het toegenomen 
aanbod heeft de kosten van de gezondheidszorg de hoogte 
ingejaagd. Het solidariteitsprincipe, hoeksteen van de euro-
pese gezondheidszorg, komt hierdoor onder grote budgettaire 

 AcHtergroNd

 Beleidvoerders voorspellen dat we in België afstevenen op een 
relatief en/of absoluut huisartsentekort waardoor belangrijke veran
deringen in de organisatie van de Belgische eerstelijnsgeneeskunde 
noodzakelijk zijn. Buitenlands literatuuronderzoek toont aan dat 
taakdelegatie een mogelijke oplossing is om het dreigend huisartsen
tekort in te vullen. 

 doelstelliNg 

 in een terreinverkennende studie worden de meningen van dertig 
huisartsen met betrekking tot de implementatie van praktijkassis
tentie in de huisartsenpraktijk bevraagd via focusgroeponderzoek.

 resultAteN

 in België bestaat er momenteel geen absoluut tekort aan huisartsen. 
een toenemende takenlast zal veranderingen in de organisatie van 
het Belgische gezondheidszorgsysteem en de betrokken werkkrach
ten noodzakelijk maken. taakdelegatie is één van de strategieën 
om de organisatie van de huisartsenpraktijk te rijmen met de op 
handen zijnde evoluties in de gezondheidszorg. Verder onderzoek is 
noodzakelijk om de effecten van taakdelegatie binnen de Belgische 
eerstelijnsgeneeskunde te kunnen voorspellen.

 Huisartsen wensen voornamelijk administratieve taken uit handen 
te geven. Hierbij zien we eveneens de tendens om meer minimaal 
medischtechnische aktes, alsook onderhouds en management
taken binnen de huisartsenpraktijk uit te besteden aan een compe
tente praktijkassistent. 

 Verschillende factoren, waaronder het financiële aspect en de 
beschikbaarheid van praktijkruimte, zijn belangrijke remmende 

factoren. opvallend is de afwezigheid van eensgezindheid tussen 
huisartsen onderling.

 Besluit 

 taakdelegatie is een optie om het dreigend tekort aan huisartsen in 
te vullen. Focusgroepanalyse bevestigt de interesse van huisart
sen om meer administratieve taken en minimaal medischtechni
sche aktes uit te besteden naar competente praktijkassistentie. 
Bijkomend onderzoek binnen het Belgische gezonheidszorgkader 
is nodig om een voorspelling te kunnen doen over de effecten van 
een invoering van een praktijkassistent in  
de Belgische huisartsenpraktijk.
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druk te staan 9. Huisartsen zijn al een tijdje bezig met het ver-
hogen van de doeltreffendheid door middel van aanbevelingen 
voor de medische praktijk en het ontwikkelen van materiaal 
voor continue professionele vorming (individueel en in kleine 
groepen zoals lOK’s). deze verhoogde doeltreffendheid moet 
leiden tot een betere patiëntenselectie voor doorverwijzing 
naar de tweede lijn, alsook wat preventieve geneeskundige 
onderzoeken betreft, waardoor er een verlaging van de kosten 
kan komen 9.

Dreigt er een huisartsentekort?
deze toenemende takenlast vormt de eerste reden waarom er 
gesproken wordt over een dreigend huisartsentekort in België.
Volgens gegevens van de Federale Overheidsdienst Volks-
gezondheid waren er eind 2008 in België 14 523 huisartsen, 
van wie 12 284 actief (geattesteerde praktijk met meer dan 
één prestatie in het afgelopen jaar, huisartsen in opleiding 
niet inbegrepen) 7. dit aantal is beduidend meer dan de 
9137 huisartsen aan wie het Riziv voor het jaar 2008 een 
praktijktoelage uitbetaalde. Hieruit kunnen we afleiden dat 
3147 huisartsen die geen 1250 patiëntencontacten haal-
den, in de telling van het totale aantal actieve huisartsen 
zijn opgenomen. dit geeft een vertekend beeld want dit wil 
zeggen dat bijna één op vier huisartsen minder dan 1250 
patiëntencontacten per jaar verricht, wat overeenkomt met 
gemiddeld 3,5 patiëntencontacten per dag 8.
Tabel 1 geeft een beeld van de huisartsen in België (eind 
2008), onderverdeeld volgens leeftijd en geslacht. 
Uit deze gegevens, die eveneens bekomen werden via het 
statistiekenbureau van de FOd Volksgezondheid van Bel-
gië, kunnen we een aantal tendensen afleiden 7: 25% van 
de huidig actieve huisartsen in België is ouder dan 55 jaar 
en 14% heeft zelfs al de pensioengerechtigde leeftijd (>65 
jaar) bereikt. Verwacht wordt dus dat bijna de helft van de nu 
actieve huisartsen binnen tien jaar hun beroepsactiviteit zal 
stopzetten.
daarnaast valt de duidelijke vervrouwelijking van het beroep 
op. Waar bij de 45-plussers het grootste deel van de huisartsen 
wordt vertegenwoordigd door het mannelijke geslacht (80%), 
zien we bij de huisartsen onder de 45 jaar een omgekeerde 
tendens (40%). Vrouwelijke huisartsen kiezen er vaak voor om 
deeltijds te werken. de huidige generatie huisartsen streven in 
het algemeen naar een andere invulling van hun loopbaan. Ze 
willen een interessante, goedbetaalde baan met aangename 
werkvoorwaarden, waarbij ze meer tijd krijgen om hun sociaal 
en familiaal leven uit te bouwen. 
Het oude ideaal van de immer beschikbare arts die lange 
dagen werkt, spreekt de jongere generaties niet meer aan. 
Inhoudelijk wordt het huisartsenberoep gepercipieerd als te 
weinig medisch, te psychosociaal en zeker te complex. Velen 
kiezen een andere richting omdat ze de vergoeding niet in ver-
houding achten tot de complexe taak van de huisarts 3.
Bijkomende gegevens geven aan dat er tussen 2000 en 2008 
een toename was van slechts 0,1% in het totaal aantal huis-
artsen in België. Het aantal praktiserende huisartsen (vijftig 

 WAt is gekeNd?

 een veranderende gezondheidszorg en de hiermee gepaard 
gaande toegenomen takenlast voor de huisarts vormt de  
belangrijkste reden waarom beleidmakers in België stellen dat 
we afstevenen op een relatief en/of absoluut huisartsentekort.

 Buitenlands literatuuronderzoek toont aan dat taakdelegatie  
een mogelijke oplossing is om het dreigend huisartsentekort  
in te vullen.

 WAt is NieuW?

 Huisartsen wensen voornamelijk administratieve taken uit 
handen te geven.

 Minimaal medischtechnische aktes, management en onder
houdstaken kunnen ook aan een competente praktijkassistent 
uitbesteed worden.

 Het gebrek aan financiële en praktijkondersteuning vormt  
de belangrijkste remmende factor om tot taakdelegatie  
over te gaan.

 opmerkelijk is de afwezigheid van eensgezindheid tussen  
de huisartsen onderling.

Tabel 1: Aantal huisartsen in België, onderverdeeld volgens leeftijd en 
geslacht (eind 2008) 8. 
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individuele patiëntencontacten per jaar) tussen 2002 en 2005 
nam echter af met 5,4% (van 68,8% tot 63,4%). Het aantal 
actieve specialisten steeg met 7%. enkele studies brachten 
de discrepantie tussen lange werkuren en lage lonen naar 
voren als geassocieerde factoren van deze dalende aantrek-
kingskracht voor jonge huisartsen. Onderzoek en bewijs van 
goede kwaliteit om dit fenomeen te begrijpen zijn tot nu toe 
niet voorhanden 6.
deze gegevens doen besluiten dat in de toekomst een kleinere 
groep huisartsen een grotere hoeveelheid werk zal moeten 
verrichten. dit vormt een tweede belangrijke reden waarom er 
vandaag gesproken wordt over een dreigend huisartsentekort 
in België.

VRAAgSTellIng
Taken delegeren of uitbesteden, samenwerkingsverbanden  
aangaan zowel met collega’s als met andere hulpverleners, 
andere vormen van financiering ontvangen, eigen produc-
tiviteit opvolgen … zijn slechts enkele strategieën om de 
organisatie van de huisartsenpraktijk te rijmen met de hier-
boven aangehaalde evoluties 3.
In deze exploratieve studie zal de nadruk vooral gelegd wor-
den op de mogelijkheid van taakdelegatie als oplossing.
er bestaat nog onduidelijkheid over de effecten van taak-
delegatie met betrekking tot de kwaliteit, de werkdruk van 
artsen, de beschikbaarheid van zorg en de kosten van de 
zorg. Het ontbreken van heldere meetpunten voor de kwa-
liteit van de medische zorg is de belangrijkste oorzaak voor 
de onzekerheid over de effecten van taakherschikking 9.
de samenwerking met een praktijkassistent wordt als tijds-
besparend en werkontlastend beschouwd door huisartsen die 
reeds voor deze samenwerkingsvorm gekozen hebben 10.
de onderzoeksvraag is hoe huisartsen aankijken tegen 
praktijkassistentie en welke voor- en nadelen een dergelijke 
samenwerking, volgens de huisartsen, met zich meebrengt.

MeTHOde
een focusgroeponderzoek werd uitgevoerd bij vier groepen 
huisartsen, die op opportunistische wijze werden geselecteerd. 
een vragenlijst en topiclijst werden opgesteld. de vragenlijst 
bestond uit drie open vragen die peilden naar de meningen 
over taakdelegatie: Welke taken wenst u te delegeren? Wie 
komt in aanmerking om deze taken over te nemen? Wat zijn 
voor u stimulerende of remmende factoren? 
de verschillende topics met stellingen werden ontwikkeld op 
basis van de literatuur en gesprekken met vier artsen, lid van 
Jong domus Medica.
de focusgesprekken werden op band opgenomen. Tijdens 
de gesprekken werden eveneens elektronische notities 
gemaakt. nadien werd een uitgetypte versie gecodeerd door 
twee artsen (eerste en tweede auteur), waarbij codes werden 
gegeven aan belangrijke standpunten en vernieuwende ele-
menten. deze codes werden vervolgens gecross-checked en 
bediscussieerd tot consensus. de verwerking gebeurde met 
behulp van het softwareprogramma Weft QdA.

ReSUlTATen
Demografie huisartsen
dertig huisartsen namen deel aan vier focusgroepen, met 
respectievelijk twee keer zeven en twee keer acht deelne-
mers. Het ging om negentien mannelijke en elf vrouwelijke 
huisartsen (3 v - 4 m, 3 v – 4 m, 4 v - 4 m, 1 v - 7 m).
de gemiddelde leeftijd van de deelnemende huisartsen 
bedroeg 50 jaar (26-71 jaar) en het aantal praktijkjaren was 
gemiddeld 23,5 (1 tot 46 jaar). 
Tabel 2 geeft een beschrijving van de praktijken. de helft van 
de huisartsen heeft een secretaresse tewerkgesteld. Zeven 
werken samen met een verpleegkundige. 
Twee van de dertig huisartsenpraktijken (3 huisartsen/10%) 
zijn niet geïnformatiseerd. Twaalf van de dertig huisartsen 
werken niet samen met een secretaresse of verpleegkundige. 
Slechts vier van hen had hier wel interesse voor.

Kerntaak van de huisarts
de anamnese, het klinisch onderzoek, de interpretatie van 
technische onderzoeken en de uitvoering van het beleid wor-
den als kerntaak van de huisarts beschouwd. daarbij heeft 
de huisarts ook een bufferfunctie tussen eerste en tweede 
lijn. Alles wat hiertussen gebeurt, is uit te besteden. Als de 
tijd beschikbaar is, doen de meeste huisartsen nog vele aktes 
graag zelf. Verschillende huisartsen maakten de bemerking 
dat ze zich moeten concentreren op de intellectuele akte 
en zich moeten bezighouden met wat zinvolle huisartsge-
neeskunde is. Volgens anderen gaat met personeel de arts-
patiëntrelatie en dus het ‘huisarts-zijn’ verloren.

Delegeerbare taken
Telefoonpermanentie

In alle focusgroepen werd de telefoonpermanentie door een 
secretariaatsfunctie als een enorme ontlasting van het taken-
pakket aanschouwd. Huisartsen die al werken met een secre-
taresse, ervaren deze taakuitbesteding als ‘onmisbaar’, ‘een 
verademing’ en ‘ontstressend’. eveneens werd aangegeven 
dat telefoons tijdens de consultatie de focus op de patiënt 
wegnemen.
de meegedeelde informatie wordt via de telefoon (bv. bloed-
uitslagen, InR-pTT-controle) door de patiënt vaak foutief 
geïnterpreteerd, wat kan leiden tot een vermindering van de 
zorgkwaliteit, enerzijds door tijdsgebrek van de arts zelf, maar 
anderzijds ook door een daling van de therapietrouw van de 
patiënt door te weinig uitleg en/of begeleiding. 
enkelen vonden het niet erg om deze taak zelf te blijven doen, 
op voorwaarde dat hiervoor een goede organisatie is op basis 
van aflossing tussen collega’s of het groeperen van de vele 
telefoons in een ‘telefoonuurtje’ om het storend element van 
telefoon tijdens de consultatie tot een minimum te beperken. 
Verschillende artsen laten het doorgeven van laboresultaten, 
aangevuld met hun bemerkingen, over aan hun secretaresse. 
Anderen staan eerder wantrouwig tegenover de competentie 
en het inschattingsvermogen van een secretaresse om deze 
taak over te nemen.
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Beheren van het preventiedossier

Het dossierbeheer en vooral het preventiedossier werd als 
tweede belangrijke taak van een secretaresse/ praktijkassis-
tent gezien.
Onder het preventiedossier wordt de administratief-technische 
omkadering verstaan in verband met tetanus- en HpV-vaccina-
tiestatus, de screening naar borstkanker en baarmoederhals-
kanker en de opvolging van verschillende chronische ziekten 
als diabetes, chronische nierinsufficiëntie en hypertensie. Met 
de belasting van de zorgtrajecten en toekomstige kwaliteits-
verbeterende projecten (bijv. e-Health) is binnen de preventie 
een belangrijke administratieve en minimaal medisch-techni-
sche taak voor een verpleegkundige of praktijkassistent weg-
gelegd.

‘Op vlak van preventie schieten we nog allemaal vaak tekort.’

Ingeven in het elektronisch medisch dossier

Over het ingeven van patiëntengegevens, o.a. specialisten-
brieven, labo- en andere onderzoeksresultaten, in het elek-
tronisch medisch dossier waren de meningen tijdens de 
verschillende focusgroepen sterk verdeeld. de meeste solo-
artsen, maar ook enkelen die reeds samenwerken met een 
secretaresse, stonden hier sceptisch tegenover. Voorname-
lijk de schrik om belangrijke resultaten over het hoofd te zien 

en het gevoel van verlies van controle en overzicht lagen aan 
de basis van dit scepticisme.
Andere administratieve taken als middelenmanagement, 
contact met het sociaal netwerk en financiële aspecten als 
de betaling en de verlenging van het gMd kwamen in min-
dere mate aan bod.

Afrekenen van de consultatie

‘De afrekening geeft een negatief aspect aan het consult. Er 
steekt daarenboven ook veel tijd in.’

deze stelling kwam naar voren tijdens de eerste focusgroep 
en werd nadien, weliswaar in beperkte mate, bevestigd in de 
twee daaropvolgende groepen. Als bemerking hierop werd 
aangehaald dat het huidige systeem van prestatiegenees-
kunde moet blijven bestaan.

Verrichten van minimaal medisch-technische aktes

In deze focusgroepen werden verschillende taken tot het 
takenpakket van een verpleegkundige in de huisartsenprak-
tijk gerekend: een bloedafname, gewichts- en bloeddrukcon-
trole, wondverzorging of vaccinatie en meer technische aktes 
zoals een elektrocardiogram afnemen of een spirometrie uit-
voeren.

Tabel 2: Samenstelling van de praktijken in de vier focusgroepen.

Geslacht Praktijktype Informatisering Verpleegkundige Secretaresse

vrouw duo/netwerk ja nee ja

vrouw duo ja ja nee

man solo ja ja ja

man solo ja nee nee

vrouw groep ja nee ja

man groep ja nee ja

man groep ja nee ja

man solo/netwerk ja ja ja

vrouw groep/netwerk ja ja ja

man solo + haio ja ja nee

vrouw duo ja nee nee

vrouw groep ja nee ja

man solo ja nee nee

man groep ja ja ja

vrouw groep ja nee ja

man solo ja nee nee

man solo nee nee nee

man groep ja nee ja

man solo ja nee ja

man solo ja nee ja

man solo ja nee nee

man solo ja nee nee

man solo ja ja nee

vrouw groep ja nee ja

man groep ja nee ja

man duo ja nee nee

vrouw duo ja nee nee

vrouw groep ja nee nee

vrouw duo nee nee nee

man duo nee nee nee
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Over de delegatie van bloedafnames werd tijdens de vier 
focusgroepen het meeste gedebateerd. Het onderscheid tus-
sen een geplande en niet-geplande bloedafname werd hier 
als belangrijkste discussiepunt naar voren geschoven. Zo 
werd het onderbreken van een consultatie voor bloedafname 
door een verpleegkundige als onpraktisch en negatief voor 
de arts-patiëntrelatie beschouwd. Voorafgaand aan de con-
sultatie is er dan geen kennis van de klacht van de patiënt en 
vertrouwen sommigen niet op het vermogen van de verpleeg-
kundige en al zeker niet op dat van de patiënt om te beslissen 
welke bloedanalyses dienen te gebeuren. geplande bloedaf-
names (InR-pTT, preoperatief bloedonderzoek) werden wel 
tot de delegeerbare bloedanalyses gerekend. 

‘Wat doe je met de intellectuele akte van het invullen van de 
laboaanvraag? Hoe ontlast je dit? Dit vergt het meeste tijd!’

Mededelen van de resultaten

een tweede belangrijk discussiepunt dat in alle focusgroepen 
aan bod kwam, was de mededeling en de bespreking van de 
resultaten.

‘Het is gemakkelijker als we de uitslag van het bloed al heb-
ben tijdens de consultatie, hier kan dan verder onderzoek uit-
gevoerd worden en het medicatiebeleid besproken.’

deze werkwijze, beschreven in bovenstaand citaat, wordt 
door de meeste huisartsen aanvaardbaar bevonden. Som-
migen stellen zich echter vragen bij de facturatie van een 
bloedafname door een verpleegkundige en het nut van een 
consult achteraf bij normale bloedwaarden. Anderen maken 
de bemerking dat dergelijke werkwijze zal leiden tot een ver-
slechtering van de arts-patiëntrelatie:

‘Taken zitten in het geheel van het consultatiepatroon, onder-
tussen is er contact met de patiënt. Communicatie is belang-
rijk. Delegatie van achter het bureau trekt de consultatie uit 
mekaar. Hierdoor gaat de arts-patiëntrelatie verloren.’

Secretaresse, praktijkassistent of verpleegkundige?
Op de vraag naar wie bovenvernoemde taken gedelegeerd 
kunnen worden, werd eenduidig geantwoord dat het om een 
‘competent iemand’ moet gaan. een verpleegkundige krijgt 
over het algemeen de voorkeur op een secretaresse. Zij zijn 
ge-diplomeerd, waardoor de mogelijkheid bestaat hen meer 
taken in handen te geven dan enkel de administratie. Hierbij 
bestaat een groter vertrouwen in de competentie van een 
verpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van zorg 
voor de patiënt:

‘Een verpleegkundige is een meerwaarde ten opzichte van 
een secretaresse.
Het geeft meer de geruststelling dat de patiënten goed opge-
volgd worden.’

daarentegen bestaat de mening dat een verpleegkundige op 
administratief vlak minder sterk is: 

‘Onze verpleegkundige heeft te weinig tijd voor technische 
aktes omwille van de telefoon.’

een fulltime praktijkassistent, iemand die zowel administra-
tief, als minimaal medisch-technische taken kan verrichten, 
werd in elke focusgroep als ideaal aangegeven. dergelijke 
opleiding is momenteel in België nog niet beschikbaar.

Stimulerende factoren
Maatschappelijke evoluties

Verschillende maatschappelijke evoluties maken het noodza-
kelijk dat er naar een oplossing voor het dreigend huisartsen-
tekort gezocht moet worden.

‘Werkverlichting maakt het voor een vrouw gemakkelijker om 
huisarts te zijn.’

er bestaat een vervrouwelijking van het beroep, maar het 
‘huisarts-zijn’ in het algemeen is de laatste jaren enorm 
geëvolueerd. de thuisblijvende of meewerkende echtgenote 
bestaat niet meer bij de jongere generatie huisartsen, waar-
door aanpassingen aan het werkschema noodzakelijk zijn om 
een gezin te kunnen ondersteunen. lange, ononderbroken 
werkdagen passen volgens het merendeel van de huisartsen 
niet meer binnen dit schema. daarbij verwachten ook de jon-
gere generatie patiënten, omwille van tijdsgebrek, een toege-
nomen efficiëntie van de huisarts. 

‘We gaan misschien ooit met te weinig huisartsen zijn en dan 
gaan we onze capaciteiten als huisarts moeten concentreren 
en verschillende taken moeten overlaten aan minder gekwa-
lificeerde disciplines, om iedereen te kunnen blijven helpen 
met de kwalificaties die wij hebben.’

Tabel 3: Stimulerende en remmende factoren om over te gaan tot taak-
delegatie in de huisartsenpraktijk.

Stimulerende factoren Remmende factoren

Financieel (subsidies) Financieel (kostprijs)

Maatschappelijke 
evoluties

Maatschappelijke perceptie 
van huisartsgeneeskunde

tijdswinst praktijkruimte

efficiëntie Management

kwaliteit Interesse

continuïteit Samenwerken

Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van de huisarts

Arts-patiëntcontact

Tekort aan competente praktijkassistentes 
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Tijdswinst, efficiëntie, kwaliteit en continuïteit

de algemene perceptie bestaat dat toegenomen taakdele-
gatie zal leiden tot tijdswinst en een toegenomen efficiën-
tie. de gewonnen tijd kan met privézaken worden ingevuld, 
waaronder hobby’s en tijd voor familie, maar ook met medi-
sche interesses. Huisartsen hadden en beschikken nog 
steeds over veel competenties, maar deze gaan verloren 
door tijdsgebrek en doordat de tweede lijn taken overneemt 
van de eerste lijn, die de huisartsen door tijdsgebrek niet 
meer kunnen uitvoeren.

‘Door tijdswinst kunt ge u met de patiënt bezighouden. 
Anamnese, klinisch onderzoek en de bespreking van het 
beleid kunnen hierdoor grondiger.’

Zoals bovenstaand citaat aangeeft, wordt er ook geloofd 
dat deze gewonnen tijd door taakdelegatie zal leiden tot een 
betere zorgkwaliteit, en dan voornamelijk op het vlak van pre-
ventie en opvolging van chronische ziekten. Taakdelegatie 
verhoogt het risico op fragmentering en overconsumptie.
naast een mogelijk positief effect op de zorgkwaliteit kan 
taakdelegatie ook een gunstige invloed hebben op de conti-
nuïteit van de zorg. een praktijkassistent of verpleegkundige 
kan in de praktijk instaan voor de opvang en eerste hulpver-
lening bij spoedgevallen. dit wordt door het overgrote deel 
van de huisartsen als een meerwaarde en service tegenover 
de patiënt beschouwd. enkelen vinden daarentegen dat huis-
artsen niet voor dergelijke permanentie moeten zorgen … ze 
worden er ook niet voor betaald.

Remmende factoren
Financiële beperkingen

Als voornaamste remmende factor wordt het financiële aspect 
van taakdelegatie het vaakst benoemd. Ten eerste bestaan 
er momenteel binnen de huisartsgeneeskunde nog geen 
betalingsregels voor taken die door een verpleegkundige of 
praktijkassistent worden uitgevoerd. Het delegeren van taken 
zal dus, volgens sommigen, leiden tot minder consultaties en 
hierdoor een vermindering van de inkomsten.

‘Intellectuele arbeid moet betaald worden!’

Met de huidige subsidiëring via Impulseo II en de gestegen 
erelonen in vergelijking met vroeger is er volgens de meerder-
heid van de huisartsen al een belangrijke vooruitgang geboekt 
op het vlak van ondersteuning van de huisarts. Maar de loon-
kosten van een verpleegkundige blijven, ondanks deze finan-
ciële verbeteringen, zeer hoog. Om zowel administratieve als 
minimaal medisch-technische aktes te kunnen uitvoeren is 
een fulltime equivalent verpleegkundige noodzakelijk. Hier-
voor worden de subsidies als ontoereikend beschouwd. 
Zeker voor een soloarts is er kosten/baten geen voordeel te 
halen uit taakdelegatie. 
Ook als de huisarts in de toekomst bijkomende taken toege-
wezen krijgt, zoals het optimaliseren en beschikbaar stellen 

van het eMd, de preventiemodule, opvolging van chronische 
ziekten via zorgtrajecten … zullen extra financiële en onder-
steunende maatregelen nodig zijn, voor alle huisartsen, om 
een goede organisatie van de huisartsgeneeskunde te waar-
borgen.

‘Wanneer wij de gezondheidszorg betaalbaar moeten hou-
den, moet de overheid ons hiervoor subsidiëren.’

een mogelijke oplossing voor dit financiële probleem is een 
schaalvergroting van de huisartsenpraktijk met een toename 
van het aantal artsen binnen één groepspraktijk. een belang-
rijke bemerking hierop is dat dit ook een schaalvergroting van 
de praktijkruimte vergt, wat wederom bijdraagt tot het finan-
ciële probleem.

‘Financiële praktijkondersteuning is noodzakelijk.’

Impulseo voor praktijkuitbreiding (infrastructuur en organisa-
tie) is een ander voorstel vanuit de focusgroepen om deze 
extra kosten te kunnen dekken.

Negatieve maatschappelijke perceptie

naast geld bestaat er ook een maatschappelijke noodzaak 
om het voortbestaan van huisartsen te garanderen. 

‘Huisartsen moeten geherwaardeerd worden voor wat ze zijn. 
Wij zijn geen slaafjes!’

Te grote tijdsinvestering

Management van taakdelegatie wordt als een derde belang-
rijke remmende factor beschouwd.

‘Hoe grootser, hoe meer delegatie, hoe meer management.’
‘Het vraagt een inspanning om alles te organiseren, er bereid 
toe te zijn u ervoor in te zetten, het uit te voeren en uiteinde-
lijk ook terug te koppelen over hoe het verloopt.’

Het vergt een grote tijdsinvestering, waardoor bij sommigen 
de twijfel bestaat of taakdelegatie wel tot tijdswinst zal leiden. 
een goede organisatie en afspraken rond de taakverdeling 
zijn noodzakelijk voor een goede samenwerking en patiënten-
tevredenheid. Huisartsen zullen alles zelf moeten beheren en 
worden hiervoor niet vergoed.

‘De tijdsinvestering is niet in verhouding tot de vergoeding.’

door sommigen wordt een manager als mogelijke oplossing 
van dit probleem aangereikt, maar dit leidt volgens de meer-
derheid tot het gevaar van inmenging en een verlies van vrij-
heid van de huisarts.

Gebrek aan interesse

de interesse van de huisarts om tot taakdelegatie binnen de 
huisartsenpraktijk over te gaan is een absolute vereiste. door 
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verschillende artsen wordt aangegeven dat ze patiëntgebon-
den technische aktes, zoals een bloedafname, niet belastend 
vinden en dit ook zelf graag blijven doen. Het zorgt voor afwis-
seling tijdens de, vaak psychisch belastende, consultaties. er 
bestaat een afwisselende interesse om deze patiëntgebon-
den technische aktes uit te besteden. de interesse voor het 
uitbesteden van administratieve taken is groter.

Delen van competenties

Kunnen samenwerken met andere huisartsen en andere dis-
ciplines binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is ook een 
belangrijke vereiste tot taakdelegatie. Aflossing door colle-
ga’s binnen een huisartsengroep wordt als een meerwaarde 
voor de huisartsen en voor de patiënten beschouwd. deze 
samenwerking zorgt niet alleen voor een toename van de 
vrije tijd, maar leidt ook tot feedback en verantwoording van 
de geleverde zorg, wat kan leiden tot een verbetering van 
de totale zorg. Het ‘delen van competenties’ met collega’s, 
assistentes, verpleegkundigen en andere gezondheidszorg-
werkers wordt in alle focusgroepen als verrijkend ervaren. 
een belangrijke voorwaarde is dat dit moet gebeuren vanuit 
evenredigheid, zoals bij de zorgtrajecten.

‘Op basis van: wij zullen u eens zeggen wat ge moet doen ... 
is het delen van competenties niet verrijkend.’

een tweede belangrijke aangehaalde voorwaarde voor 
samenwerking en het delen van competenties is dat huis-
artsen generalisten moeten blijven. Huisartsen hebben een 
brede basiskennis waardoor ze een centrale rol spelen in de 
gezondheidszorg. Subspecialisatie zal daarom bijdragen tot 
een fragmentatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Wan-
neer huisartsen zich toeleggen op een bepaalde pathologie 
zal de frequentie waarmee ze geconfronteerd worden met 
andere pathologieën, afnemen. de brede basis van kennis, 
een belangrijk kenmerk van de huisarts, zal dan verdwijnen.

‘Om expertise te houden moet ge alles regelmatig blijven 
doen en dat is heel moeilijk omdat ons domein zo uitgebreid 
is geworden dat het moeilijk is om op elk domein voldoende 
expertise te houden.’

Bij verschillende huisartsen bestaat het verlangen om de 
huidige samenwerkingsvorm uit te breiden, bij sommigen 
zelfs eerder naar een samenwerking met psychologe en/of 
diëtiste, dan naar een samenwerking met een verpleegkun-
dige. dit verlangen bestaat omdat huidige problematieken als 
obesitas, diabetes, depressies, relatieproblemen, en andere 
psychologische decompensaties een belangrijk deel van de 
tijd en energie van de huisarts innemen. deze disciplines inte-
greren binnen de huisartsenpraktijk verlaagt volgens hen de 
drempel voor de patiënt om, na doorverwijzing, ook daad-
werkelijk de hulp van deze disciplines in te roepen. dit gaat 
volgens anderen echter in tegen de keuzevrijheid en verant-
woordelijkheid van de patiënt. 

‘Wij kunnen, als huisarts, enkel de patiënt uitleg geven en 
motiveren tot het consulteren van andere disciplines, we kun-
nen de patiënten niet verplichten.’

Vrees voor moeilijkere bereikbaar- en toegankelijkheid

Verschillende oudere huisartsen hebben het gevoel dat het 
‘huisarts-zijn’, zoals het tot op heden bestaat, verloren zal 
gaan. de continue bereikbaarheid en toegankelijkheid is 
reeds sterk afgenomen door de invoering van de wacht-
kringen, de afname van het aantal huisbezoeken en de 
toegenomen tewerkstelling van secretaresses in de huis-
artsenpraktijken. deze kenmerken worden door een groot 
deel van de huisartsen boven de vijftig jaar als basis van de 
Belgische huisartsgeneeskunde gezien. 

‘Een van de dingen die een Belgische huisarts interessant 
maakt, is dat wij heel kort bij de patiënt staan, we zijn heel 
toegankelijk.’

de vrees bestaat dat, wanneer de huisarts enkel medisch 
gaat werken, deze kenmerken volledig zullen verdwijnen en  
de patiënten geremd zullen zijn om met hun klachten bij de 
huisarts te komen.

‘Het zal een verarming van de huisartsgeneeskunde zijn, maar 
in de toekomst zal iedereen het zo doen, dus zullen we alle-
maal mee moeten veranderen.’

Anderen zien de praktijkassistentie dan weer als een aanvul-
ling voor deze bereikbaarheid en toegankelijkheid. Ook een 
verpleegkundige kan tijd maken om op mensenvoet met de 
patiënten te communiceren en uitleg te geven. We moeten 
als huisarts vooral het gevoel blijven geven dat we tijd nemen 
voor de patiënt en hen op de voet volgen. dit is, met de hui-
dige tijds- en werkdruk, ook niet meer mogelijk.

Vrees voor minder arts-patiëntcontact

‘Er bestaat een veel nauwer arts-patiëntcontact wanneer ge 
alles zelf doet.’

Het merendeel van de deelnemende huisartsen gaat akkoord 
met dit citaat. Bij vele van deze huisartsen bestaat hierbij 
de vrees dat informatie verloren zal gaan door de invoering 
van taakdelegatie naar een secretaresse, verpleegkundige of 
praktijkassistent.  

‘Door technische prestaties zelf uit te voeren zijn we op een 
metaniveau bezig met de patiënt waar we ook veel uit kunnen 
leren over de patiënt. Dit is nuttige informatie die we anders 
niet zouden verkrijgen.’

deze vrees bestaat vooral uit een wantrouwen in de compe-
tentie van lager gekwalificeerde zorgverleners. Verschillende 
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artsen vrezen daarbij een ‘administratief werker’/ ‘technieker’ 
te worden waarbij het huisarts-zijn zich zal beperken tot de 
intellectuele akte en hierdoor de diversiteit, de arts-patiënt-
relatie en dus ook de charmes van de huisartsgeneeskunde 
verloren zullen gaan.  
Anderen, voornamelijk diegenen die reeds voor een derge-
lijke samenwerkingsvorm gekozen hebben, staan hier minder 
sceptisch tegenover. Volgens hen leidt het uitbesteden van 
taken niet onherroepelijk tot een verlies van contact met de 
patiënt. Wel is een goede organisatie nodig waarbij de patiënt 
wordt teruggezien door de huisarts na de technische akte door 
de verpleegkundige of praktijkassistent. de inbreng van een 
andere vertrouwenspersoon kan zelfs bijkomende informatie 
verschaffen die een arts alleen misschien niet te weten komt.

Minder gekwalificeerde praktijkassistentie

er wordt aangenomen dat huisartsen veel taken van hun 
dagelijkse takenpakket aan minder gekwalificeerde zorgver-
leners kunnen overlaten. een bemerking hierbij is dat ook 
verpleegkundigen in België taken verrichten waarvoor ze 
overgekwalificeerd zijn (bijv. wassen van patiënten).

BeSlUIT
Taakdelegatie is een optie om het dreigend tekort aan huisart-
sen te rijmen met de op handen zijnde evoluties in de gezond-
heidszorg. Focusgroepanalyse bevestigt de interesse van 
huisartsen om meer administratieve taken (telefoon, preventie-
dossier) en minimaal medisch-technische aktes (bloedafname, 
biometriecontrole, vaccinatie …) uit te besteden naar compe-
tente praktijkassistentie. Verschillende factoren, waaronder het 
financieel aspect en de beschikbaarheid van praktijkruimte, 
zijn belangrijke remmende factoren. Opvallend is de afwezig-
heid van eensgezindheid tussen huisartsen onderling.

dit onderzoek is niet representatief voor de Vlaamse huisarts 
maar geeft toch belangrijke tendensen aan. In ons onder-
zoek wordt enkel de optie van taakdelegatie en daarbij de 
meningen van huisartsen met betrekking tot taakdelegatie, als 
mogelijke oplossing van het dreigend huisartsentekort onder-
zocht. Andere strategieën zoals andere financieringvormen 
en kwaliteitsmanagement werden niet verder besproken.
Bijkomend onderzoek is nodig om een voorspelling te kun-
nen doen over de uitkomsten van een invoering van een prak-
tijkassistent in de Belgische huisartsenpraktijk.
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GEZONDHEIDSGIDS	
De  Gezondheidsgids van Domus Medica is een praktijkinstrument om 

samen met uw patiënt een preventieplan ‘op maat’ uit te stippelen.  

Door de Gezondheidsgids te gebruiken bij patiënten van 45 tot 75 jaar 

wordt voldaan aan de preventiemodule van het GMD+. Alle hoofdstukken 

van de Gezondheidsgids zijn op aanbevelingen en richtlijnen gebaseerd. 

Om huisartsen te helpen deze gids vlot in de praktijk te brengen biedt 

Domus Medica vanaf 2012 ook gratis lespakketten aan voor LOK’s.

Voor alle bijkomende informatie en uitgebreidere dossiers over de  

verschillende preventiemodules van de Gezondheidsgids, de vragenlijst 

en het afsprakenkaartje kunt u terecht op: 

www.domusmedica.be/gezondheidsgids


