Werkgroep management Huisartsenpraktijk
Praktijkmanagers: Veronica Bakhuizen en Frea Verhoeven. Huisartsen: Henk Herberts en Peter
Hilderink. Menzis: Natasja Huting en Martine Poulussen.

Visie op praktijkmanagement
Menzis en de Kringen zijn van mening dat het borgen van praktijkmanagement (in de eerste lijn)
noodzakelijk is en ten goede komt aan het kwaliteitsniveau van de huisartsenvoorziening waar de
patiënt zijn zorg geboden krijgt.
• Door het borgen van Praktijkmanagement (op HBO-niveau) in de huisartsenvoorziening biedt
huisartsen in het Menzisgebied nog meer ruimte om te excellereren, zodat de zorg aan de patiënt
kwalitatief goed, integraal, doelmatig en efficiënt geboden wordt
• Hierdoor blijft substitutie, vooruitgang op het gebied van kwaliteit, organisatie en samenwerking
behouden en worden er mogelijkheden geboden om de zorg aan de patiënt verder te
professionaliseren en uit te breiden.
• De manager is in staat boven het niveau van de patiëntenzorg uit te stijgen
• De manager draagt bij aan goed georganiseerde huisartsenvoorziening waardoor
multidisciplinaire samenwerking eerder mogelijk wordt gemaakt.
Aanleidingen die vragen om oplossingen
• Op dit moment wordt management in de huisartsenpraktijk op verschillende manieren uitgevoerd
• Er steeds meer op de huisarts af waardoor de tijd om zelf de managementtaken uit te voeren in
de knel komt
• Grote veranderingen in de huisartsenpraktijk de laatste jaren zoals; grotere
e
e
samenwerkingsverbanden en netwerken, zowel binnen de 1 als met de 2 lijn en de AWBZ en
gemeenten
• Meer substitutie van zorg naar de huisartsenpraktijk
• Toenemende regeldruk vanuit overheid en zorgverzekeraars door verandering van wet- en
regelgeving
• Nu vaak de POH S die managementtaken uitvoert
• Andere wijze van financiering dan via POH S gewenst
• Er zijn momenteel flinke verschillen in uitvoering van de taken die door een manager gedaan
kunnen worden
• Er is behoefte aan een duidelijk afgebakend takenpakket met bijbehorende competenties
• Huisarts heeft zelf steeds meer tijd nodig voor directe patiëntenzorg.

Tot nu toe gerealiseerd
• Er is door de werkgroep een profiel opgesteld met daarbij horende taken en competenties
• Menzis heeft hiervoor een module praktijkmanagement ontwikkelt en stelt een tegemoetkoming in
de financiering beschikbaar.
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• De inzet van de praktijkmanager heeft binnen een vooraf afgesproken termijn van maximaal 2
jaar geleid tot een verschuiving van de praktijk van profiel 1 naar profiel 2 (zoals verbonden aan
de huisartsenovereenkomst), zie www.menzis.nl/huisarts
• Met huisartsen die al voldoen aan profiel 2 worden gerichte resultaatsafspraken gemaakt.

