
  
 

 

Huisartsenposten zien een toename van de zorgvraag 

Uit de landelijke benchmark van huisartsenposten blijkt een toename van de dringende 

zorgvragen. 

 

Utrecht, 19 augustus 2016 – De jaarlijkse benchmark van huisartsenposten laat een stijging zien 

van de zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren. Het aantal telefoontjes, consulten op de 

huisartsenpost en visites neemt toe. De zorgvragen op de huisartsenpost krijgen daarnaast een 

meer dringend karakter. De gestegen zorgvraag heeft zijn weerslag op de telefonische 

bereikbaarheid van huisartsenposten. Huisartsenposten zoeken de verklaring in een veranderende 

patiëntenpopulatie. Kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen en mensen met psychische 

klachten wonen langer thuis en doen buiten kantooruren een beroep op de huisartsenpost. Het goed 

organiseren van de zorg voor deze kwetsbare doelgroepen tijdens kantooruren draagt bij aan betere 

zorg, ook in de avond-, nacht- en weekenduren. 

 

De huisartsenposten in Nederland deden in 2015 ruim 4,1 miljoen verrichtingen. Dat is een 

duidelijke stijging in vergelijking met de cijfers uit 2013 en 2014. Vooral de consulten en 

telefonische contacten laten ten opzichte van 2014 een stijging zien (+ 4,4%). Het aantal visites 

is toegenomen met 1,9%.  

 

Naast deze stijgende zorgvraag blijkt dat ook de urgentie van de zorgvragen waarmee 

huisartsenposten tijdens avond, nacht, en weekenduren (ANW-uren) worden benaderd verder 

toeneemt. Voor alle consultvormen is sprake van een stijging van zorgvragen met een meer 

dringend karakter. De verdere verschuiving naar meer dringende zorgvragen betekent een 

grotere belasting voor de huisartsenposten .  

 

De toenemende zorgvraag bij huisartsenposten komt onder meer tot uitdrukking in de 

telefonische bereikbaarheid. Vooral de telefonische bereikbaarheid bij niet-spoedeisende 

oproepen staat onder druk. 67% van de telefonische oproepen zonder spoed wordt binnen 2 

minuten opgenomen en bij 5 % van de niet-spoedoproepen duurt het langer dan 10 minuten 

voordat de telefoon wordt opgenomen. In 2014 bedroegen deze percentages 74% resp. 2%.  

 

De huisartsenposten en branchevereniging InEen maken zich zorgen over deze ontwikkeling. 

InEen directeur Anoeska Mosterdijk: “We merken dat het gaat knellen en kunnen de druk op de 

telefonische bereikbaarheid niet los zien van de toenemende zorgvraag in relatie tot de 

beschikbare mensen en middelen.” Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de 

veranderende patiëntenpopulatie op huisartsenposten. Mosterdijk: “Onze inschatting op grond 

van signalen van huisartsenposten is dat er sprake is van een toename van kwetsbare 

patiëntengroepen, zoals kwetsbare ouderen en mensen met psychische klachten, die nu langer 

thuis wonen. Om betere zorg te kunnen bieden voor deze kwetsbare mensen zijn onze leden 
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bezig met het organiseren van gestructureerde en proactieve zorg overdag voor deze specifieke 

doelgroepen. We verwachten hiervan ook positieve effecten op de zorg tijdens ANW-uren.”  

De branchevereniging maakt zich ook zorgen over de signalen van huisartsenposten over de 

toenemende werkdruk en de afnemende beschikbaarheid van waarnemers. Mosterdijk: “Samen 

met onze leden zullen we de knelpunten analyseren en daarover ook in gesprek gaan met 

belangrijke stakeholders als de patiëntenorganisaties, Landelijke Huisartsen Vereniging, 

zorgverzekeraars en de overheid.” 

 

 

Noot voor redactie (niet voor publicatie)  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Frederik Vogelzang, 030 - 282 3788 of 06 - 208 599 50, e-mail f.vogelzang@ineen.nl. 

 

InEen, organiseert de eerste lijn  

Mercatorlaan 1200 / 3528 BL  Utrecht 030 282 3788 
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