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1. https://www.nivel.nl/nl/publicatie/balans-vraag-en-aanbod-huisartsenzorg

2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/17/plan-van-aanpak-over-balans-in-vraag-en-aanbod-in-de-huisartsenzorg

Aanleiding en context

Gedurende langere tijd bestaat het beeld dat in bepaalde regio’s sprake

is van een tekort aan huisartsen, nu dan wel in de nabije toekomst. Om

een totaal overzicht te creëren en inzicht te krijgen in de balans van

vraag en aanbod van huisartsenzorg hebben het Nivel en Prismant in

december 2018 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (hierna: VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging

(hierna: LHV) onderzoek gedaan naar de verschillende Arbeidsmarkt

Zorg en Welzijn-regio’s (AZW-regio’s).1

Uit het onderzoek door Nivel en Prismant blijkt onder meer dat er

verschillen bestaan tussen deze AZW-regio’s en er bij een aantal sprake

is van een verhoogde spanning op de arbeidsmarkt. In enkele regio’s is

aangegeven dat het werk nu al niet afkomt en het zeer lastig is om

praktijkopvolgers te vinden.

Voor het aanpakken van dit vraagstuk hebben VWS en LHV in april 2019

een plan van aanpak opgesteld aan de hand van 10 thema’s. Per thema

zijn een aantal acties afgesproken om op de korte en lange termijn een

meer passende balans in vraag en aanbod te krijgen. Denk hierbij aan

het opleiden van voldoende huisartsen en meer aandacht voor

ondernemerschap en praktijkhouderschap in de opleiding. Ook wordt in

de regio’s door alle betrokken partijen, waaronder de huisartsenkringen

en zorgverzekeraar(s), al ingezet op het aanpakken van (dreigende)

personeelstekorten.

Er komen echter signalen uit verschillende regio’s dat er meer nodig is

om de balans te herstellen. VWS en de LHV willen daarom, in

samenwerking met de regionale partijen in 8 tot 10 ‘knelregio’s’ waar de

problematiek het grootst is, op de korte termijn (1-2 jaar) extra actie

ondernemen. Deze acties zijn gericht op het op maat ondersteunen of

versnellen op het gebied van samenwerking en regioaanpak van

bestaande regionale initiatieven en/of het juist aanjagen van nieuwe

regionale initiatieven voor de aanpak van huisartsentekorten. VWS en de

LHV hebben daartoe Rebel gevraagd om de regio’s met de grootste

disbalans in vraag een aanbod en een ondersteuningsbehoefte te

ondersteunen en te stimuleren.2

Toelichting tussenrapportage

Voorliggende tussenrapportage is het eerste openbare resultaat van 

deze ondersteuning. Sinds mei 2020 is Rebel (tijdens de coronacrisis) 

gestart met deze opdracht. In deze startperiode zijn met LHV en VWS 

afspraken gemaakt over het verdere werkproces en is aanvullend 

onderzoek gedaan om tot een selectie te komen van 8 tot 10 te 

ondersteunen regio’s. Dat heeft geleid tot een eerste selectie van 4 

regio’s waarmee in 2020 wordt gestart. In de volgende hoofdstukken 

worden afspraken over het werkproces (hfst 2), de geselecteerde regio’s 

(hfst 3), de aanvullende ondersteuningsbehoefte (hfst 4) en de 

vervolgafspraken (hfst 5) beschreven.

1. Inleiding
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Voorgesteld plan van aanpak

Rebel heeft in dit traject gekozen voor een gefaseerde aanpak, zodat 

regio’s optimaal van elkaar kunnen leren, én tegelijkertijd per regio kan 

worden gekeken naar een goed startmoment. In onderstaande tijdlijn is 

deze aanpak inzichtelijk gemaakt.

Deze deelrapportage beschrijft de aanpak en resultaten van stap 1

‘selectie van eerste knelregio’s’ en vormt daarmee de start voor de

intensievere betrokkenheid bij de eerste vier regio’s.

In deze vier regio’s is in de zomer gestart met het maken van een

overzicht van de regio en de lopende acties. In de periode september –

oktober worden de specifieke ondersteuningsbehoeften verkend om

aansluitend de uitvoeringsagenda te kunnen vaststellen. Daarna kan de

ondersteuningsperiode beginnen.

Door verschil in snelheid van een regio in het verkenningstraject en het

vaststellen van de ondersteuningsagenda (deel 2 en deel 3) kan de

doorlooptijd van de verschillende regio’s enigszins variëren. Rebel kiest

daarbij voor de pragmatisch insteek die aansluit bij de regio.

2. Afspraken werkproces

Juli
2020

Okt
2020

Q1
2022



5

Scope

De ondersteuning door Rebel is gericht op het aanpakken van mogelijke 

tekorten in de huisartsenzorg. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de 

huisarts, maar daarmee het belang van voldoende ondersteuning en 

assistentie van de huisarts absoluut niet buiten de scope van de 

ondersteuning ligt.

Pragmatisch – in de regio – op maat – complementair

In iedere regio ondersteunt Rebel op maat. Hoe die ondersteuning er uit 

ziet zal per regio verschillen. De ondersteuning moet complementair zijn 

aan dat wat er al in de regio gebeurt. De afweging wordt samen met 

vertegenwoordigers in de regio  (van huisartsengroepen/zorggroepen/ 

coöperaties, zorgverzekeraar, regionale werkgeversorganisatie en 

LHV-kring) vooral pragmatisch gedaan. 

2. Afspraken werkproces
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Totstandkoming selectie

Zoals eerder besproken ondersteunt Rebel in de komende 18 maanden 8 tot 

10 AZW-regio’s bij de aanpak van dit vraagstuk. Om tot een selectie te 

komen, is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeken om zo een goede 

afweging te kunnen maken tussen objectieve en subjectieve indicatoren en de 

situatie nu en in de toekomst. Daarbij gaat het om de volgende 

onderzoeken1:

• Onderzoek naar gemeten balans in 2018 en prognose van de balans 2023 

én 2028 arbeidsmarkt huisartsen door Nivel en Prismant in 20182

• Onderzoek naar ervaren balans en verwachte balans onder huisartsen door 

Nivel in 20203

• Surveyonderzoek urgentie en ondersteuningsbehoefte onder regionale 

sleutelfiguren door Rebel in 2020.4

Op basis van deze onderzoeken is door Rebel een score berekend per regio. 

In het nevenstaande figuur is deze score per regio weergegeven. Hoewel de 

urgentie in een bepaalde regio hoog kan zijn, is gebleken dat niet alle regio's 

ook behoefte hebben aan ondersteuning. 

Om te komen tot een succesvolle aanpak vindt Rebel het belangrijk dat de 

behoefte aan ondersteuning gedeeld wordt in de regio. Daarom zijn alleen de 

hoogst scorende regio’s mét ook een gemiddeld grote tot zeer grote 

ondersteuningsbehoefte geselecteerd.4 Dit zijn Noord-Holland Noord, 

Zeeland, Friesland en Twente. Zie voor toelichting op de score en weging 

bijlage 1. 

3. Geselecteerde regio’s voor ondersteuning

1. De onderstreepte factoren zijn de hoofdindicatoren uit het onderzoek die zijn meegenomen in de afweging

2. https://www.nivel.nl/nl/publicatie/balans-vraag-en-aanbod-huisartsenzorg

3. Nog te publiceren

4. Zoals wordt toegelicht in hoofdstuk 4

5. Zoals opgegeven door de respondenten op de survey van Rebel 

Totaalscore Rebel
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Noord-Holland Noord

• Op basis van de objectieve cijfers naar de gemeten balans in 2018 in 

vraag en aanbod naar huisartsenzorg is er geen sprake van een 

bovengemiddelde spanning in de regionale arbeidsmarkt. 

• Op basis van de gemeten prognose voor 2023 zal de problematiek zich 

in de komende jaren versterken. Daarbij is het opvallend dat de regio 

Noord-Holland Noord de enige regio is waarin men in grote mate een 

tekort aan zowel huisartsen als doktersassistenten verwacht. 

• Ondanks dat de ‘gemeten balans in 2018’ geen bovengemiddelde 

spanning aangaf, is de ervaring in de regio anders. Verschillende 

sleutelfiguren geven aan dat het nu al knelt; huisartsen kunnen niet op 

vakantie en het ontbreekt aan kandidaten om praktijken over te nemen.

Er wordt wel aangegeven dat er sprake is van lokale verschillen. Hoe 

noordelijker hoe groter de spanning.

• De ondersteuningsbehoefte in de regio is groot. Er wordt door 

verschillende sleutelfiguren aangegeven dat er al veel losse plannen en 

ideeën in ontwikkeling zijn, maar dat het een uitdaging is om deze 

gezamenlijk in de regio tot uitvoering te brengen. Het organiseren van 

uitvoeringskracht en draagvlak voor een gezamenlijk aanpak worden het 

meest genoemd als toelichting op de ondersteuningsbehoefte.

• Een interessante ontwikkeling is de komst van een 

huisartsenopleidingsdependance per september 2020 in Schagen.

3. Geselecteerde regio’s voor ondersteuning

Urgentie aanpak
Ondersteunings-

behoefte

Gemeten balans 

2018

Prognose balans 

2023 - 2028
Ervaren balans

Verwacht tekort 

huisartsen

Verwacht tekort 

doktersassistenten

Nr. 6 / 28 Nr. 2 /28 Nr. 20 / 28 Nr. 4 / 28 Nr. 3 / 28 Nr. 8 / 28 Nr. 6 / 28

PM. Lage score (dus hoog in de rangorde) betekent respectievelijk: hoge urgent, grote ondersteuningsbehoefte, grote disbalans, groot verwacht tekort.
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Zeeland

• Zeeland scoort op zowel de gemeten balans 2018 als de prognose 

balans 2023 bovengemiddeld hoog. De prognose 2023 laat daarbij de 

meest gespannen score zien van alle regio’s.

• Dit komt overeen met de subjectieve inschatting van huisartsen in 

zeeland. Huisartsen ervaren de balans in de arbeidsmarkt als 

bovengemiddeld gespannen, maar zien met name in de nabije toekomst 

grote problemen ontstaan. Een zeer groot deel van de huisartsen 

verwacht een tekort aan huisartsen. Daarbij wordt onder meer benoemd 

dat binnen nu en acht jaar de helft van alle huisartsen met pension gaat. 

Opvallend is dat slechts een beperkt deel van de huisartsen een tekort 

aan doktersassistenten verwacht.

• De urgentie van een aanpak om dit vraagstuk op te pakken wordt als 

zeer hoog gescoord. De ondersteuningsbehoefte van de regio is het 

hoogst van alle regio’s. 

• Er ligt al een regionaal plan van aanpak. De uitdaging is om deze 

gedragen en gezamenlijk op te pakken en om te zetten in actie. 

Daarmee komt de behoefte aan het creëren van draagvlak en het 

versterken van de uitvoeringkracht overeen met die van Noord-Holland 

Noord.

• In juni 2020 is een huisartsenopleiding in Zeeland aangekondigd, wat 

mogelijk het aanbod van huisartsenzorg in de toekomst kan versterken.

3. Geselecteerde regio’s voor ondersteuning

Urgentie aanpak
Ondersteunings-

behoefte

Gemeten balans 

2018

Prognose balans 

2023
Ervaren balans

Verwacht tekort 

huisartsen

Verwacht tekort 

doktersassistenten

Nr. 4 / 28 Nr. 1 / 28 Nr. 13 / 28 Nr. 1 / 28 Nr. 9 / 28 Nr. 4 / 28 Nr. 23 / 28

PM. Lage score (dus hoog in de rangorde) betekent respectievelijk: hoge urgent, grote ondersteuningsbehoefte, grote disbalans, groot verwacht tekort.
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Twente

• De inschatting van de urgentie van aanpak van dit vraagstuk door de 

regionale sleutelfiguren in Twente scoort als twee na hoogste. 

Interessant daarbij is wel dat de balans op dit moment niet als 

bovengemiddeld gespannen wordt ervaren, maar men in grote mate 

een toekomstig tekort aan huisartsen verwacht (en niet aan 

doktersassistenten). 

• Daarbij wordt aangegeven dat huisartsen in de regio met pensioen gaan 

zonder dat dat de praktijk wordt overgenomen. Startende huisartsen 

hebben een voorkeur voor een praktijk in de dorpen en kleine steden, 

waardoor de grootste tekorten in de steden worden verwacht.

• De objectief gemeten balans 2018 en prognose 2023 laat Twente bij 

beiden een bovengemiddelde spanning zien. Met name op de gemeten 

balans 2018, waar Twente de op vier na hoogste score heeft.

• Regionaal zijn er al verschillende acties voor de korte en lange termijn 

uitgezet en er wordt een grote mate van samenwerkingsbereidheid 

ervaren. De ondersteuningsbehoefte zit daarbij met name in het tot 

uitvoering brengen van de acties. Daarbij wordt de twijfel uitgesproken 

of dit voldoende zal zijn en er mogelijk ook landelijke 

beleidsmaatregelen getroffen moeten worden.

3. Geselecteerde regio’s voor ondersteuning

Urgentie aanpak
Ondersteunings-

behoefte

Gemeten balans 

2018

Prognose balans 

2023
Ervaren balans

Verwacht tekort 

huisartsen

Verwacht tekort 

doktersassistenten

Nr. 3 / 28 Nr. 4 / 28 Nr. 5 / 28 Nr. 11 / 28 Nr. 17 / 28 Nr. 5 / 28 Nr. 17 / 28

PM. Lage score (dus hoog in de rangorde) betekent respectievelijk: hoge urgent, grote ondersteuningsbehoefte, grote disbalans, groot verwacht tekort.
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Friesland

• Friesland scoort op zowel de objectief gemeten balans 2018 als 

prognose 2023 zeer hoog. Ook de urgentie van een aanpak van dit 

vraagstuk wordt als zeer hoog ingeschat door regionale sleutelfiguren. 

• Huisartsen verwachte in grote mate een tekort aan huisartsen. Het 

verwachte tekort aan doktersassistenten wordt ten opzichte van andere 

regio’s juist relatief (zeer) laag ingeschat.

• Opvallend is dat de ervaren balans op de arbeidsmarkt juist relatief 

(zeer) ontspannen scoort ten opzichte van de andere regio’s. Een 

mogelijke verklaring is dat men in de regio gezamenlijk al relatief veel 

acties onderneemt

• De sleutelfiguren geven aan de regio goed is georganiseerd en er breed 

draagvlak voor een aanpak bestaat. In een vroeg stadium hebben de 

betrokken partijen al een gezamenlijk plan opgesteld. 

• De gedeelde ervaring is dat de uitvoering niet snel genoeg gaat en / of 

van nieuwe energie kan worden voorzien.

3. Geselecteerde regio’s voor ondersteuning

Urgentie aanpak
Ondersteunings-

behoefte

Gemeten balans 

2018

Prognose balans 

2023
Ervaren balans

Verwacht tekort 

huisartsen

Verwacht tekort 

doktersassistenten

Nr. 5 / 28 Nr. 5 / 28 Nr. 4 / 28 Nr. 3 / 28 Nr. 27 / 28 Nr. 9 / 28 Nr. 28 / 28

PM. Lage score (dus hoog in de rangorde) betekent respectievelijk: hoge urgent, grote ondersteuningsbehoefte, grote disbalans, groot verwacht tekort.
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1. https://www.nivel.nl/nl/publicatie/balans-vraag-en-aanbod-huisartsenzorg

2. Dit betreft een update van de subjectieve spanning op de arbeidsmarkt op basis van surveyonderzoek in 2019. De uitkomsten worden in 2020 door Nivel gedeeld via factsheets en niet 

apart besproken in deze rapportage.

Introductie

De selectie van regio’s is gemaakt op basis van twee onderzoeksbronnen. 

In de eerste plaats is dat het onderzoek van Nivel en Prismant 1, waar zowel 

onderzoek gedaan is naar de subjectieve als objectieve spanning op de 

arbeidsmarkt. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de update per 

2020. 2 Deze cijfers hebben wij aangevuld met regionaal onderzoek naar de 

ondersteuningsbehoefte. In welke mate pakken regio’s zelf dit vraagstuk 

regionaal op, waar staat men in de aanpak en is er en op welke onderdelen 

ondersteuning gewenst? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen voor alle regio’s en zo een 

totaaloverzicht te creëren, heeft Rebel een aanvullend surveyonderzoek 

uitgevoerd onder sleutelfiguren in de regio. Daarbij gaat het om 

vertegenwoordigers van regionale huisartsenkringen, zorgverzekeraars en 

werkgeverorganisaties in de zorg. De opgehaalde informatie is 

meegewogen bij de selectie van te ondersteunen regio’s (zie ook hfst 3). 

Hoge respons

Van de ca. 140 aangeschreven individuen zijn 128 reacties binnen 

gekomen, wat heeft geleid tot 96 volledig ingevulde vragenlijsten. Voor 25 

van de 28 regio’s hebben zowel vertegenwoordigers van huisartsen, de 

preferente zorgverzekeraar en de regionale werkgeversorganisaties de 

vragenlijst ingevuld. De drie verschillende perspectieven laten een vrij 

consistent beeld zien. In de verdere analyse wordt dan ook geen 

uitsplitsing gemaakt tussen deze perspectieven.

Ondersteuningsbehoefte groot en ongelijk verdeeld

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat er in grote (36%) of 

zeer grote mate (14%) behoefte in aan ondersteuning. Daarbij verschilt de 

gemiddelde score sterk per regio. In totaal zijn er 14 regio’s waarbij sprake 

is van een groot tot zeer grote ondersteuningsbehoefte. Meestal betreft dit 

regio’s waarbij ook de urgentie hoog wordt ervaren. Hierbij zijn het ook 

regio’s waarbij regionale plannen al in uitvoering zijn. Verschillende 

respondenten geven aan al veel te doen, maar verwachten dat dit nog 

onvoldoende effect zal hebben.

In een beperkt aantal regio’s is de urgentie hoog, maar is er op dit moment 

geen grote ondersteuningsbehoefte. In deze regio’s is vaak al capaciteit 

beschikbaar gemaakt om het vraagstuk op te pakken.

4. Aanvullend onderzoek ondersteuningsbehoefte
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Regionale plannen het verst in regio’s met hoogste urgentie

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat er een regionaal 

(32%) of meer lokaal (23%) actieplan is gericht op het vraagstuk. 

Opvallend is dat er binnen regio’s verschillende antwoorden worden 

gegeven. Dit komt enerzijds doordat er binnen een AZW-regio 

verschillende problemen kunnen spelen waarbij maatwerk nodig is. 

Anderzijds zijn de antwoorden ook verschillend omdat samenwerkingen 

en aanpakken zich soms ook richten op een deel van de AZW-regio.

In 15 regio’s is het overwegende beeld dat er sprake is van een plan van 

aanpak specifiek gericht op dit thema. Dit gaat over het algemeen om 

de regio’s waarbij de urgentie als hoog tot zeer hoog wordt ervaren. 

Een derde van de respondenten die aangeven dat er sprake is van een 

plan van aanpak, geeft ook aan dat deze in uitvoering zijn. Dit gaat 

grotendeels om de regio’s waar ook de urgentie het hoogst wordt 

ervaren. Daarnaast geeft ook een derde aan dat de plannen in de 

opstartfase zitten en zit het resterende deel van de plannen van aanpak 

in een meer conceptueel stadium. 

Ook is de respondenten gevraagd op welke interventies of thema’s 

voornamelijk wordt ingezet in de bestaande plannen. Hierbij wordt het 

‘versterken van de regionale samenwerking’ door de meeste (55%) van 

de respondenten genoemd, gevolgd door ‘toepassing van e-health

mogelijkheden’ (34%) en ‘opleidingsplekken (kwantiteit)’ (30%). Het 

‘aantrekkelijk positioneren’ van de regio voor nieuwe huisartsen wordt 

het vaakst genoemd in de categorie ‘anders’.

4. Aanvullend onderzoek ondersteuningsbehoefte
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Ondersteuningsbehoefte vertoont vergelijkbaar beeld met urgentie

In onderstaande grafiek is weergegeven op welke onderdelen 

ondersteuning het meest gewenst is. Het creëren van draagvlak (45%) 

en het bieden van uitvoeringskracht (41%) worden daarbij het vaakst 

genoemd. Bij de antwoordoptie ‘anders’ wordt meermaals genoemd 

aanvullend onderzoek naar ‘de verwachte balans in de arbeidsmarkt’ en 

naar ‘de loopbaanwensen van jonge dokters’, evenals ‘het creëren van 

meer financiële ruimte om anders te werken’.

Het creëren van draagvlak wordt door verschillende respondenten 

toegelicht met de uitleg dat er veel losse ideeën zijn, maar dat er 

beperkt sprake is van een breed ondersteunde aanpak. Daarbij wordt 

ook aangegeven dat het aan tijd en aandacht ontbreekt om plannen uit 

te voeren, in lijn met de hoge score voor ‘uitvoeringskracht’. 

Deze twee factoren sluiten aan bij de breder genoemde uitdaging om 

plannen van papier naar de vele verschillende huisartspraktijk(en) te 

betrekken die al hun dagelijkse uitdagingen kennen.  De behoefte aan 

uitvoeringskracht wordt ook meermaals toegelicht als de wens om de 

financiële mogelijkheden te vergroten voor de bestaande aanpak.

Impact Corona op dit vraagstuk beperkt en voornamelijk positief

Op de vraag of de coronacrisis de ondersteuningsbehoefte heeft 

veranderend, wordt voor het merendeel ontkennend geantwoord. Daar 

waar respondenten wel een verandering als gevolg van de coronacrisis 

zien, komen twee beelden naar voren. In de eerste plaats wordt 

aangegeven dat corona het draagvlak voor e-health oplossingen heeft 

vergroot. Ook al is dit maar een deel van de oplossing, geven zij aan, 

ondersteuning bij verdere implementatie wordt als mogelijk waardevol 

gezien. In de tweede plaats wordt de ‘noodgedwongen’ verbetering van 

samenwerking als gevolg van de coronacrisis genoemd. Daarbij wordt 

niet aangegeven dat de ondersteuningsbehoefte veranderd is.

4. Aanvullend onderzoek ondersteuningsbehoefte
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Deze deelrapportage geeft het startsein voor de ondersteuning van de 

eerste vier regio’s. In het eerste kwartaal van 20212 wordt de keuze 

gemaakt voor de volgende regio’s om te ondersteunen. 

Ook wordt, zodra de ondersteuning in de eerste regio’s is gestart, 

begonnen met het monitoren. Dit doen wij op zo’n manier dat het 

ruimte geeft voor het delen van geleerde lessen uit de betrokken 

regio’s. Richting het eind van 2020 dan wel in Q1 van 2021 wordt dat 

verder uitgewerkt.

Wij blijven onze opdrachtgevers betrekken bij dit traject via de 

maandelijkse voortgangsoverleggen. Tussentijds vinden indien nodig 

ook informele afstemmingsmomenten plaats met enkele leden van deze 

begeleidingsgroep.

Er zal een tussenrapportage worden opgeleverd over de eerste stappen 

in de vier eerste regio’s. De lessen en ervaringen van de eerste periode 

zullen worden benut om daar waar nodig de ondersteuning in de eerste 

vier regio’s bij te sturen én bij de opstart van de ondersteuning van de 

andere vier tot zes overige regio’s. 

Uiterlijk 1 april 2022 leveren we een eindrapport op met de lessen en 

ervaringen inclusief aanbevelingen op het gebied van een stand van 

zaken in de regio’s, waaruit blijkt wat er eventueel nog nodig is voor de 

langere termijn.

5. Vervolgstappen
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Hoofdindicatoren

De selectie van regio’s is gemaakt door tot een gewogen score per regio 

te komen. In samenspraak met VWS en het LHV is hiervoor een 

afwegingsproces bepaald. De score komt tot stand op basis van het 

surveyonderzoek van Rebel, de meer objectief gemeten balans 2018 en 

prognose 2023 uit het onderzoek van Nivel en Prismant en de 

praktijkenquête 2020 van Nivel naar de ervaren en verwachte balans van 

vraag en aanbod van huisartsenzorg. Er is gekozen om gebruik te maken 

van een brede selectie aan bronnen om zo tot een selectie te komen van 

regio’s die een consistent beeld laten zien van disbalans met 

ondersteuningsbehoefte. Om effectieve ondersteuning te kunnen 

bieden is de wens om geholpen te worden van groot belang. Daarom 

hebben we voor deze indicator een knock-out criterium benoemd. Dat 

leidt tot de onderstaande gebruikte hoofdindicatoren. Deze indicatoren 

lichten we in de volgende paragrafen verder toe.

Toelichting indicatoren vragenlijst Rebel

Vanuit de vragenlijst van Rebel gebruiken we twee hoofdindicatoren:

• Ondersteuningsbehoefte: De gemiddelde score op de vraag in welke 

mate er behoefte is aan ondersteuning. Als het gemiddelde lager is 

dan 3,5 (uit 5), dan valt deze regio af voor selectie. Daarbij is een 

check gedaan op de onderbouwing van deze beperkte score door te 

kijken naar de antwoorden op de meer kwalitatieve vragen.

• Urgentie: De gemiddelde score op de vraag hoe groot de urgentie is 

om de balans tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg aan te 

pakken.

Bijlage – Totstandkoming score voor selectie (1)
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1. Hierin word het gemiddelde genomen van de scores in 2018 en 2019 in antwoord op de vraag: In welke mate verwacht u grote tekorten bij het invullen van vacatures.

2. Hierin word het gemiddelde genomen van de scores in 2018 en 2019 in antwoord op de vraag: In welke mate verwacht u grote tekorten bij het invullen van vacatures.

Toelichting indicatoren onderzoek Nivel / Prismant

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de uitkomsten op de vier 

hoofdindicatoren van het Nivel en Prismant-onderzoek. . Met daarbij 

aanpassingen in de operationalisering en door gedeeltelijk gebruik te 

maken van een update. De vier oorspronkelijke hoofdindicatoren een 

mooie mix van objectief en subjectief en de huidige situatie en de 

verwachte situatie. In het onderstaande worden de aanpassingen 

doorgegeven.

• Objectief: Gemeten balans 2018 (O.b.v. rapportage Nivel & Prismant)

• Objectief: Prognose balans 2023 (O.b.v. rapportage Nivel & Prismant)

• Subjectief: Verwachte balans (O.b.v. recent praktijkonderzoek Nivel)1

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tekorten op het gebied 

van huisartsen en van personeel. Hierbij is het gemiddelde genomen 

van 2018 en 2019.

• Subjectief: Ervaren balans (O.b.v. recent praktijkonderzoek Nivel)2

Deze bestond eerder uit het gemiddelde van vier vragen over 1) 

werklast, 2) complexiteit van vragen, 3) werk komt niet af en 4) 

probleem bij ziekte. Wij stellen voor 2) hierin niet mee te nemen, 

omdat dit niet direct invloed heeft op de arbeidsmarkt en met name 

een indirect effect heeft op 1) en 3).

• Daarnaast voegen we drie indicatoren toe op basis van aanvullende 

vragen uit de praktijk enquête:

• Mate waarin het een groot probleem is om waarnemers te vinden.

• Mate waarin de praktijk gesloten was voor nieuwe inschrijvers.

• Mate waarin huisartsen grote problemen hebben om associés of 

praktijkvolgers te vinden 

Weging indicatoren

Voor elk van deze 6 indicatoren is bepaald welke regio’s in de ‘top 3’ en 

‘top 4-8’ zitten. Onderdeel zijn van de top 3 van de indicatoren levert 

twee punten op, onderdeel van de top 4-8 levert 1 punt op. We tellen 

het totaal aan punten op om tot een totaalscore per regio te komen. 

Voorstel aantal te selecteren regio’s

Uit de weging blijkt dat er sprake is van een aantal regio’s met een 

duidelijk hogere score en een zekere brede middenmoot. Daarom is de 

keuze gemaakt een eerste selectie te maken van vier nadrukkelijk 

minder goed scorende regio’s met een duidelijke 

ondersteuningsbehoefte om te benaderen voor verdere ondersteuning. 

Eind 2020 wordt op basis van de laatst beschikbare informatie de keuze 

gemaakt voor de overige regio’s.

Bijlage – Totstandkoming score voor selectie (2)
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