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InLeIdIng
Zo’n dertig jaar geleden waren er in Vlaanderen te veel huis-
artsen. Pas afgestudeerde huisartsen kenden een moeilijke 
start: weinig werk en een solopraktijk waardoor ze dag en 
nacht beschikbaar moesten zijn. de huisarts van weleer 
lijkt echter met uitsterven bedreigd. Vlaanderen kent op 
veel plaatsen al een tekort aan huisartsen en dit belooft de 
komende jaren nog toe te nemen. na het zesde jaar van 
de opleiding geneeskunde kiest slechts een derde voor 
de specialisatie huisartsgeneeskunde. Bovendien kent het 
huisartsenberoep een belangrijke vervrouwelijking, wat ook 
de trend naar groepspraktijken en deeltijdse arbeid beïn-
vloedt.
naast het nakende tekort aan huisartsen wordt de gezond-
heidszorg nog met twee andere belangrijke maatschappelijke 
evoluties geconfronteerd. Zo is er de toenemende complexi-
teit van noden (mede veroorzaakt door de vergrijzing van de 
maatschappij) en de toegenomen diversiteit van het zorgaan-
bod. een individuele, patiëntgerichte aanpak dringt zich op. 
de combinatie van de stijgende vraag en het toegenomen 
aanbod brengt ons bij een derde uitdaging: de steeds toe-

nemende gezondheidszorguitgave. . dat zet het solidariteits-
principe, de hoeksteen van de europese gezondheidszorg, 
onder grote budgettaire druk 1.

VraagSteLLIng
Hoe moet de gezondheidszorg zich in de 21e eeuw orga-
niseren om goede zorg te kunnen bieden aan de patiënten, 
rekening houdend met die maatschappelijke evoluties? er is 
steeds meer evidentie dat een goed uitgebouwde eerstelijns-
zorg hierop een antwoord kan bieden door een evenredige 
toegang tot de gezondheidszorg ongeacht ras of socio-eco-
nomische status, een lagere totale kost, een betere kwaliteit 
van zorg en een reductie van ziekte en sterfte 2.
Het Belgische gezondheidszorgsysteem doet het zeker niet 
slecht, maar het kan beter. de gezondheidszorguitgaven 
stijgen en de werkdruk voor huisartsen neemt toe. dan rijst 
vanzelf de vraag op welke manier de gezondheidszorg in 
België (Vlaanderen) geoptimaliseerd kan worden. Vertaald 
naar een microniveau betekent dit nadenken over hoe we 
een ideale praktijk kunnen organiseren om de beste zorg te 
bieden aan onze patiënten. 

 AcHtErgroNd

 Het nakende tekort aan huisartsen doet huisartsen in opleiding 
nadenken over het evenwicht tussen vraag en aanbod binnen de 
eerste lijn. de toegenomen complexiteit van de gezondheidszorg 
jaagt bovendien de kosten de hoogte in. Binnen de verschillende 
Europese landen is een kluwen van goede initiatieven ontstaan om 
deze evoluties tegen te gaan. Een strenge hand voor ontwarring lijkt 
ons echter noodzakelijk.

 doEl

 Interessante elementen distilleren om te gebruiken in de opbouw 
van onze ideale praktijk door het deense gezondheidszorgsysteem 
te observeren.

 MEtHodE

 literatuurnazicht, prospectie en interviews in denemarken, discus-
sie met deense gezondheidszorgmedewerkers en discussie binnen 
het onderzoeksteam.

 rEsultAtEN 

 de huisarts speelt een centrale rol in de deense gezondheidszorg, 
waar hij als poortwacht functioneert. de deense huisarts wordt op 
een tweeledige manier vergoed: deels ‘per capita’ en deels ‘fee-for-
service’. Hij wordt rechtstreeks betaald door de overheid, waardoor 
de basiszorg voor de patiënt gratis is. Het deense gezondheids-
zorgsysteem wordt gefinancierd op basis van nationale en lokale 
taksen. de huisarts maakt gebruik van een verplicht elektronisch 
dossier en wordt ondersteund door medische secretaresses en 

praktijkverpleegkundigen. Zij verlichten het werk van de arts zodat 
er ruimte vrijkomt voor meer essentiële geneeskunde en consulten 
per telefoon of e-mail. Praktijkpermanentie wordt voorzien van 8 tot 
16 uur. Vanaf 16 uur triëert en coördineert een wachtpost telefonisch 
de medische vraag.

 BEsluIt

 Het deense gezondheidszorgsysteem bevat heel wat interessante 
aspecten. Er is een grote toegankelijkheid tot de zorg, omdat de 
patiënten niet moeten betalen voor een consult bij de meeste 
gezondheidszorgdiensten. daarnaast zorgt de poortwachtfunctie 
van de huisarts voor een efficiëntere zorg, waardoor de kwali-
teit toeneemt en onkosten verminderen. ten slotte zorgen korte 
werkdagen, specifieke financiering en ondersteuning door medisch 

personeel voor een grote tevredenheid onder de huisartsen. 
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MetHode
Onderzoeksvraag
In 1997 werd in de verschillende landen van de europese 
unie gepeild naar de tevredenheid van de burgers omtrent 
hun gezondheidszorgsysteem 3. Volgens dit onderzoek was 
de gezondheidszorguitgave van een land evenredig met de 
tevredenheid van de patiënten. Hierop waren er twee grote 
uitzonderingen: Italië en denemarken. In Italië was de tevre-
denheid klein ondanks de hoge uitgaven en in denemarken 
was de tevredenheid groot ondanks de lage uitgaven. 
We wilden graag nagaan of dit nog steeds geldt in denemar-
ken en of we die tegenstellingen kunnen verklaren: Hoe wordt 
in Denemarken de eerste lijn van de gezondheidszorg geor-
ganiseerd en welke rol is hierin weggelegd voor de huisarts? 
Welke elementen willen we hieruit behouden voor de opbouw 
van onze eigen ideale praktijk?

Literatuurstudie en praktijkbezoek
om een antwoord te formuleren op deze vragen hebben we 
een literatuurstudie uitgevoerd, aangevuld met een bezoek 
aan een deense groepspraktijk: Skødstrup Lægepraksis in 
aarhus. deze vooruitstrevende, multidisciplinaire huisartsen- 
en opleidingspraktijk is het resultaat van een efficiënt bestuur 
en samenwerking met een duidelijke visie op opleiding en 
gezondheidszorg en met een missie in het huisartsenland-
schap en in de lokale gemeenschap. 
aan de hand van interviews met alle medewerkers en 
bezoeken aan lokale gezondheidsstructuren werd in kaart 
gebracht hoe de praktijk functioneert en hoe die georgani-
seerd is.  

reSuLtaten 
Algemene kenmerken van het Deense model
Gelijkheid volgens het Beveridgemodel

de meest opvallende aspecten van het deense gezond-
heidszorgsysteem zijn enerzijds de financiering op basis 
van nationale taksen en de rechtstreekse uitbetaling van een 
gemengde vergoeding aan de huisartsen, en anderzijds de 
organisatie rondom de huisarts als centrale coördinator van 
het zorgsysteem (tabel). op niveau van de algemene praktijk-
organisatie is er een beperkte praktijkpermanentie, maar met 
een goed uitgewerkt en functioneel wachtsysteem. daar-
naast viel vooral op dat de huisarts ondersteund wordt door 
een ploeg paramedisch personeel en verplicht gebruikmaakt 
van een elektronisch dossier. 
Het deense gezondheidszorgsysteem is, in tegenstelling tot 
het Belgische systeem, georganiseerd volgens het Beve-
ridgemodel. In dit model vormt het gelijkheidsprincipe  het 
grondbeginsel. Verder zijn de gezondheidszorgvoorzieningen 
eigendom  van de (nationale of lokale) overheid en worden ze 
voornamelijk gefinancierd  door belastinggeld 4.
de gezondheidszorg behoort bijgevolg tot de bevoegdheden 
van de deense overheid, waarbij verantwoordelijkheden wor-
den uitbesteed op regionaal en lokaal niveau in antwoord op 
de heersende noden. 

Financiering door de overheid

de financiering op basis van staatstaksen zorgt voor een een-
duidig en transparant systeem dat de overheid kan beheren. 
Vermoedelijk wordt op deze manier de beperkte omvang van 
de gezondheidszorguitgaven verklaard 5. Voor de deense 
huisartsen heeft het financieringssysteem heel wat voor-
delen. Vooral de gemengde vergoeding en de rechtstreekse 
uitbetaling van de huisartsen door de overheid lijken efficiënt 
en waardevol. 
dit systeem zorgt zo voor een administratieve vereenvoudi-
ging in de gezondheidszorg en verlicht de werkdruk van de 
arts doordat de patiënt geen ‘spenderende klant’ is. de uit-
gaven in de gezondheidszorg zijn in dit systeem ook trans-
parant voor de controlerende overheden 6. tot slot blijft de 
gezondheidszorg op de eerste lijn laagdrempelig, omdat de 
patiënt niet hoeft te betalen voor de meeste gezondheids-
zorgdiensten. 

 kErNPuNtEN

 In Vlaanderen neemt het aantal groepspraktijken (van duo 
tot meer) snel toe. Bovendien zijn de veranderingen in de 
gezondheidssystemen gekoppeld aan een opwaardering van 
de huisartsgeneeskunde. We staan in België (Vlaanderen) dus 
voor de uitdaging om de dagelijkse praktijkvoering inhoudelijk 
en structureel te reorganiseren. 

 Het deense systeem honoreert een doorgedreven samenwer-
king tussen de huisartsen en andere disciplines op de eerste 
en tweede lijn. Een acceptabele vorm van echelonnering zorgt 
dat de patiënt zonder omwegen bij de juiste hulpverlener 
terechtkomt en dat er korte communicatielijnen zijn tussen  
alle betrokkenen.  

 Het gemengde betalingssysteem (per capita en een honora-
rium) houdt de kosten in de gezondheidszorg onder controle, 
terwijl artsen zich beloond vinden voor extra prestaties.  
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uiteraard is er ook een keerzijde van de medaille. omdat ook 
de wachtarts gratis hulpverlening biedt aan patiënten, bestaat 
er mogelijk geen stimulus voor de patiënt om zich tijdens de 
normale werkuren tot de praktijk te richten. 
de gemengde betalingsvorm beïnvloedt ook het gedrag van 
de artsen 6. de betaling ‘per capita’ honoreert de continuïteit 
van zorg en komt de arts-patiëntrelatie ten goede. Het hono-
rarium per geleverde prestatie zet artsen aan tot werken en 
beperkt bijgevolg de wachttijd voor de patiënten. een goede 
balans tussen beide vergoedingsvormen is dus noodzakelijk 
om de voordelen van het systeem te behouden en maximaal 
tot hun recht te laten komen. 

De huisarts als centrale figuur

een tweede belangrijk aspect van de deense gezondheids-
zorg is de centrale rol van de huisarts. als poortwacht coördi-
neert hij de zorg voor zijn patiënten en is hij verantwoordelijk 
voor de doorverwijzing naar ziekenhuizen, specialisten of 
andere zorgaanbieders. dit impliceert een verschuiving van 
de basiszorg naar de huisarts en een heroriëntatie van de spe-
cialistische geneeskunde tot zijn specifieke deelgebied. aan-
gezien specialisten zich dan meer op hun kerntaak kunnen 
richten, kan dit de wachttijden beperken. deze echelonnering 
bespaart naast tijd ook kosten, waardoor een gelijkwaardige 
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor alle burgers 
wordt gegarandeerd. 

Efficiënte en kwalitatieve zorg

er zijn nog twee andere voordelen van het deense systeem 
te benoemen: efficiënte en kwalitatief hoogstaande zorg 7. 
de aanwezigheid van een poortwacht vormt, naast het 
specifieke financieringssysteem, een tweede mogelijke 
verklaring voor het gunstige prijskaartje 5. de kwaliteit 
van zorg waarborgen beschouwt the World organization 
of Family doctors (WonCa) als een basiswaarde in een 
gezondheidszorgsysteem 1. denemarken probeert deze 
basiswaarde sinds 2005 verder gestalte te geven door de 
oprichting van het ‘danish Institute for Quality and accredi-

tation in Healthcare’, verantwoordelijk om o.a. standaarden 
en klinische richtlijnen op te stellen, patiëntentevredenheid 
op te volgen, transparantie van het gezondheidszorgsy-
steem te vergroten …8,9 

Praktijkorganisatie 10

Medische secretaresses en verpleegkundigen

de huisartsen in de bezochte groepspraktijk worden onder-
steund door medische secretaresses en verpleegkundigen 
die tewerkgesteld worden onder een bediendestatuut. Beide 
zorgverleners werken grotendeels zelfstandig en rekenen hun 
eigen prestaties aan. 
door triage van de inkomende gesprekken wordt de huisarts 
ontlast van heel wat ‘nodeloze’ telefoontjes. naast de taken 
in de administratie worden de medische secretaresses ook 
ingeschakeld in de medische zorg. Het takenpakket en de 
verantwoordelijkheden moeten wel duidelijk afgelijnd worden. 
In de bezochte groepspraktijk leek aan deze voorwaarde niet 
altijd voldaan en er bleek ook geen specifieke paramedische 
opleiding voor de medische secretaresses te bestaan. Medi-
sche problemen triëren en technische medische handelingen 
uitvoeren moet gebeuren op basis van vaste protocollen en 
richtlijnen.

Elektronisch medisch dossier

Huisartsen zijn verplicht om het elektronisch medisch dossier 
te gebruiken. dat verlicht de administratieve taken aanzien-
lijk en is onontbeerlijk in zorg plannen, preventie aanbieden, 
patiënten opvolgen en op meso- en macroniveau studie-
materiaal ter verbetering van de gezondheidszorg aanleveren. 

Infrastructuur

de bezochte groepspraktijk beschikt over een architecturaal 
aantrekkelijk en vooral ruim gebouw met een doordachte 
inrichting. Het leek of de beschikbare ruimte niet optimaal 
benut werd, wat een nadeel is. Moet er echt voor elk technisch 
onderzoek (eCg, spirometrie ...) een aparte kamer worden 
voorzien?

Tabel: Samenvatting van de resultaten uit literatuurstudie op vlak van financiering en algemene organisatie van de gezondheidszorg in Denemarken, 
aangevuld met enkele elementen uit interviews. 

Onderwerp Kenmerk Bijzonderheden

de huisarts gatekeeper

Beperkte vrije keuze

Verwijsbrief noodzakelijk voor specialistisch consult  

(twee uitzonderingen)

na inschrijving één jaar verbonden

Het ziekenhuis gespecialiseerde zorg

Vrije keuze

onderzoek

Labo en radiologie ter beschikking van de huisarts

Financiering Basiszorg gratis

arts tweeledig uitbetaald

Vergoeding

Medicatie à gedeeltelijke terugbetaling

8% van belastingen à gezondheidszorg

Capitatie + fee for service

eén keer per week wordt rekening gestuurd naar regio

ook voor e-mail, telefoon, consult door verpleging
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Takenpakket van de huisarts
Beperkte praktijkpermanentie

een praktijkpermanentie van 8 tot 16 uur met slechts één 
‘avondconsultatie’ per week tot 18 uur lijkt eerder beperkt. 
dit systeem verlaagt de toegankelijkheid van de zorg en 
het werkt wachttijden in de hand. gezien het succes van 
de vele overheidsinitiatieven om de wachttijden te beper-
ken (vrije keuze van ziekenhuis, maximumwachttijden van 
één maand, 48-uren limiet tot specialistische hulp bij onco-
logische diagnoses …), noemen de denen de wachttijden 
‘relatief kort’ 6,8,9. 
In de voorbeeldpraktijk die we bezochten, werd dit optimisme 
enigszins genuanceerd door de patiënten zelf. Het minimali-
seren van de wachttijden is er momenteel het onderwerp van 
een praktijkproject.

Acute en niet-acute consultaties

ook de opvang van ‘acute problemen’ tijdens de normale 
werkuren betekent mogelijk een belangrijke valkuil. door de 
vrije toegang kan de patiënt namelijk zelf definiëren wat een 
acuut probleem is. om deze consultatie in goede banen te 
leiden lijkt heel wat discipline van de patiënten noodzakelijk.
Buiten de praktijkpermanentie kunnen de deense patiënten 
terugvallen op een goed georganiseerde regiowacht. een 
zwak punt van deze wachtdienst werd al eerder besproken 
en ligt vooral in de vrije toegankelijkheid die de patiënten niet 
stimuleert om tijdens de werkuren te consulteren. 

Begeleiding zwangerschap

de opvolging van zwangere vrouwen en jonge kinderen gebeurt 
voornamelijk door de huisarts. Het verblijf in het ziekenhuis 
voor, tijdens en na de bevalling lijkt erg kort. de postnatale 
opvolging thuis kan dit euvel misschien gedeeltelijk opvan-
gen, maar het is niet duidelijk hoe grondig deze begeleiding 
verloopt. ook de opvolging van de neonaat en het jonge kind 
lijkt eerder op een vrijblijvende manier georganiseerd waarbij 
sturing en controle door zorginstanties ontbreekt.

Preventie

op het vlak van preventieve geneeskunde zijn er twee goed 
georganiseerde nationale campagnes; op praktijkniveau is er 
echter nog plaats voor verbetering. de ‘case-finding’ vanuit 
de praktijk lijkt eerder beperkt door de huidige organisatie 
van de consultaties. Hierdoor ligt het initiatief tot preventie 
grotendeels bij de patiënt. de deense overheid is zich hiervan 
bewust en tijdens een reorganisatie van de gezondheidszorg 
in 2007 werd de preventieve zorg als zwakke schakel naar 
voren geschoven. een van de maatregelen die toen getroffen 
werd, was de verantwoordelijkheid voor preventieve cam-
pagnes overhevelen naar de lokale overheden 6.

Spoeddienst

de opvang van een traumapatiënt gebeurt in denemarken 
door de huisarts of door de spoedafdeling. een patiënt die 
rechtstreeks naar spoed wil, moet er zelf telefonisch con-

tact mee opnemen. dit bevordert de triage van patiënten en 
beperkt de overrompeling van de spoeddiensten.

Chronische zorg

de zorg voor chronische patiënten kent geen nationale zorg-
paden of zorgtrajecten. In de bezochte groepspraktijk leek 
deze zorg vrij goed georganiseerd. Het sterkste punt is  de 
systematische opsporing van chronische patiënten die aan 
de opvolging dreigen te ontsnappen. 

Geriatrie

op vlak van geriatrische zorg zijn er in denemarken heel wat 
voorzieningen aanwezig die zowel financieel als structureel 
heel goed toegankelijk zijn. In de communicatie tussen de 
huisarts en deze zorginstanties in de eerste lijn bestaan alleen 
nog heel wat lacunes waardoor een suboptimale benutting 
van de aanwezige diensten ontstaat. 

BeSLuIt
Het deense gezondheidszorgsysteem bevat heel wat inte-
ressante aspecten. Zoals Janssen in 2002 concludeerde, 
bestaan de twee voornaamste sterktes van het deense 
gezondheidszorgsysteem uit de centrale positie van de 
huisarts en de relatief goedkope en toegankelijke gezond-
heidszorg 6. Vooral de centrale rol van de huisarts als coör-
dinator van de zorg lijkt een groot voordeel te bieden voor 
de kwaliteit van de gezondheidszorg. Kwaliteit blijft echter 
een moeilijk meetbare parameter. Bovendien is dit kwali-
tatief beschrijvend onderzoek door het korte tijdsbestek 
slechts gebaseerd op de observaties in één groepspraktijk 
in denemarken. We zijn ons ervan bewust dat deze niet op 
alle vlakken representatief is voor ‘de deense huisartsen-
praktijk’. toch vinden we dat een bezoek aan deze deense 
‘voorbeeldpraktijk’ terecht naar voren werd geschoven als 
aanzet tot reflectie over onze eigen ‘ideale’ praktijk.
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