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Het Huisartsenteam actief in regio west-brabant

In het kort
•   Het Huisartsenteam 

bestaat uit veertig zelfstan-
dige huisartsen uit west-
brabant.

•   De huisartsen organiseren 
de praktijkvoering geza-
menlijk: onder andere het 
opzetten van zorgprogram-
ma’s, personeelsmanage-
ment, website en huisstijl.  

•   De artsen spelen zelf een 
grote rol: ieder houdt zich 
bezig met de ontwikkeling 
van een ander ‘onderdeel’ 
van het praktijkmanage-
ment.

•   Het Huisartsenteam is een 
coöperatie, waarbinnen de 
leden overleggen en inno-
veren.

•   Voor het opzetten en behe-
ren van de zorgprogram-
ma’s is een aparte bV 
opgericht.

•  Patiënten krijgen, als ze 
toestemming hebben 
gegeven, na een consult 
een uitnodiging om mee te 
doen aan een tevreden-
heidsonderzoek.

•  Het team heeft een cliën-
tenraad en een online 
forum. 

Zelfstandige huisartsen 
doen alles samen

Veertig zelfstandige huisartsen in West-Brabant vormen samen Het 
Huisartsenteam. De artsen organiseren hun praktijkvoering gezamenlijk, zoals 

de ontwikkeling van zorgprogramma’s, het ontwerp van de website en het 
personeelsbeleid. Ronald Roothans uit Breda is een van de dokters uit Het 

Huisartsenteam: “Het is fijn dat alle niet-medische zaken geregeld worden.”

Op de muur van de splinternieuwe 
praktijk van Ronald Roothans staat 
met grote letters Het Huisartsenteam 

Roothans. Het logo ernaast komt ook terug 
op zijn briefpapier, de website en het bord bij 
de deur. Eenzelfde bord hangt ook bij de 39 
andere artsen naast de deur van hun praktijk. 
Die herkenbaarheid en eenheid vindt Het 
Huisartsenteam belangrijk. “Daarmee creëren 
we een professionele uitstraling”, zegt Root
hans. “Tegelijkertijd staat altijd mijn naam 
erbij, waardoor het toch mijn praktijk blijft. 
Dat vind ik belangrijk.”
Roothans heeft sinds zeven jaar een huisart
senpraktijk in Breda. In eerste instantie in 
een gezondheidscentrum, maar in november 
vorig jaar betrok hij een flink verbouwde, 
voormalige kroeg. De huisarts is solist en 
heeft een dag per week een waarnemer. Hij 
werd al in 2007 lid van Het Huisartsenteam. 
“Tijdens mijn huisartsopleiding heb ik voor 
de module Beleid en Beheer een thesis 
geschreven over de mijns inziens ideale vorm 
van huisartsenzorg: kleinschalige praktijken 
met oog voor de patiënt, waarbij alle organi
satie eromheen door een overkoepelend insti
tuut wordt geregeld. Toen ik dit tijdens mijn 
eerste gesprek met Het Huisartsenteam ver
telde, begonnen ze hard te lachen: ‘Gefelici
teerd, je hebt zojuist ons businessplan opgele
peld’. De klik was er dus meteen.”
Het team groeide langzaam tot de groep van 

veertig huisartsen die nu zijn aangesloten. 
“Het idee is dat we samen zaken ontwikke
len, waarvoor iedereen gebruik maakt van 
zijn eigen talent en interesse. De één is 
betrokken bij de ontwikkeling van zorgpro
gramma’s en een ander denkt mee over de 
website.” Dit betekent dat de huisartsen er 
zelf veel energie in moeten steken. “Maar dat 
is niet erg. Ik doe vooral waar ik de meeste 
energie van krijg. Alle regelzaken en de over
head worden geregeld door het team.”

Innoveren
Achter Het Huisartsenteam zit een hele orga
nisatie. Dominiek Rutters is algemeen mana
ger van het team. Zij vertelt dat Het Huisart
senteam in eerste instantie werd opgericht als 
coöperatie, waarmee de artsen zich wilden 
voorbereiden op de marktwerking. “Huisart
sen met een vergelijkbare visie op de zorg 
zochten elkaar op en gingen een samenwer
king aan. De vereniging ontwierp een geza
menlijk zorgprogramma voor diabetes, waar 
later een DBC aan werd gekoppeld. Om de 
kwaliteit van zorg te garanderen, zijn alle 
huisartsen NHG geaccrediteerd. “Dat lukte 
ons door vereende krachten binnen een half 
jaar. Hierna kwamen er DBC’s voor COPD 
en CVRM”, zegt Rutters: “Om verder te 
kunnen professionaliseren, is toen besloten 
om naast de coöperatie ook een BV op te 
richten. Binnen de BV worden zorgprogram
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Huisarts Ronald Roothans: “Ik doe vooral waar ik de meeste energie van krijg. Alle regelzaken en de overhead  

worden geregeld door het team.”

ma’s ontwikkeld en contracten met verzeke
raars afgesloten. Vanuit de coöperatie kunnen 
de huisartsen gezamenlijk innoveren.”
De huisartsen zetten gezamenlijk in op digi
tale communicatie met patiënten, het meten 
van patiëntervaringen via de Huisarts Presta
tie Monitor (zie kader) en de huisartsen krij
gen ondersteuning bij hun personeelsma
nagement. “We hebben een handboek voor 
het personeel en laten zien hoe personeels
dossiers eruit moeten zien en we geven hand
vatten voor het voeren van functionerings
gesprekken”, vertelt Rutters.
Een belangrijk uiting van de zorggroep is de 
huisstijl, die is overal doorgevoerd en staat 
bijvoorbeeld op wachtkamerschermen en 
briefpapier. Alle aangesloten huisartsen heb
ben eenzelfde website. Patiënten kunnen er 
online afspraken maken, herhaalrecepten 

aanvragen en een vraag stellen via econsult. 
Ook staat op de website informatie over de 
zorgprogramma’s en psychosociale zorg. “We 
vinden het erg belangrijk dat onze huisartsen 
digitaal bereikbaar zijn”, zegt Rutters. “Ook 
op het gebied van social media zijn we actief. 
We bedenken een gezamenlijke strategie en 
voeren het dan uit voor alle praktijken.”

Behandelruimte
Ronald Roothans laat zijn nieuwe praktijk
ruimte zien. De kamers zijn strak ingericht en 
ruim bemeten. De assistenten en de prak
tijkondersteuners hebben een eigen behandel
ruimte, waar zij uitstrijkjes kunnen maken of 
diabetescontroles uitvoeren. Roothans wijst 
naar een deur tegenover zijn eigen spreekka
mer. “Daar is nu de praktijkondersteuner 
GGZ aan het werk. Dat heeft Het Huisart

senteam voor mij geregeld. Een ideale con
structie.” Manager Rutters licht dit toe: 
“Toen de huisartsen de veranderingen in de 
GGZ op zich zagen afkomen, vroegen veel 
van hen zich af hoe ze dit moesten regelen. 
Wij hebben toen gezamenlijk besloten een 
externe uitzendorganisatie in de arm te 
nemen die voor ons de praktijkondersteuners 
GGZ werft. De huisarts krijgt een lijstje met 
namen en kan kiezen wie het best in zijn 
praktijk past. Ook de begeleiding, de salaris
sen en dergelijke worden door dat bureau 
geregeld. Zo kost het werkgeverschap de 
huisarts zo weinig mogelijk tijd en kunnen 
we ons gezamenlijk meer focussen op de 
kwaliteit van zorg. Vanuit Het Huisartsen
team zetten we nu een samenwerking op met 
psychologen en specialisten, dan hoeven we 
dat geen veertig keer te doen.”
De aangesloten huisartsen betalen uiteraard 
voor de geleverde diensten. Zo dragen de 
huisartsen maandelijks een bepaald bedrag af 
aan de vereniging waaruit een deel van de ini
tiatieven worden betaald. Het geld dat naar 
de BV gaat, waarin de zorgprogramma’s zijn 
ondergebracht, komt er dubbel en dwars uit, 
zegt Roothans. “Verzekeraars zijn erg blij met 
ons als groep samenwerkende huisartsen. We 
hebben alles goed geregeld, laten ook zien dat 
we goede zorg leveren en komen gemaakte 
afspraken na. Elk jaar bieden we verzekeraars, 
collega zorggroepen én patiënten inzicht in 
onze behandelresultaten. Dat werkt voor alle 
partijen heel goed.” Belangrijker vindt hij het 
dat door het centraliseren van administratieve 
zaken en het samen ontwikkelen van goed 
gestroomlijnde zorgprogramma’s, hij tijd 
heeft om écht de dokter te zijn die hij wil 
zijn. “Ik heb zo veel plezier in mijn vak en 
dat straalt af op de patiënt.”   

Interactie met de patiënt
Het Huisartsenteam vindt het belangrijk om te weten wat de patiënt van de zorgverlening vindt. 
Daartoe heeft het team een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Zo krijgen alle patiënten die hier 
toestemming voor hebben gegeven na een bezoek aan de huisarts een e-mail. Daarin staat een 
link naar de online cQ-index Huisartsenzorg met vragen over de accommodatie, informatievoor-
ziening en de behandeling door de huisarts en eventuele andere zorgverleners. Daarnaast heeft 
de zorggroep een cliëntenraad waarin patiënten zitting hebben. ook is er op de website van Het 
Huisartsenteam een forum waarop patiënten onderling kunnen discussiëren over actuele the-
ma’s en ziektebeelden. soms ook wordt de mening van patiënten over specifieke thema’s 
gevraagd. Het is de bedoeling dat de zorgverleners regelmatig op het forum kijken om te zien 
hoe zij de zorg eventueel kunnen verbeteren. 


