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De ambitie voor de eerste  lijn in het nieuwe jaar
Wat is jouw ambitie voor de eerstelijnsgezondheidszorg in 2021? Deze vraag leggen we 

voor aan vijf mensen die vanuit verschillende achtergronden iets met die zorg te maken 

hebben. Het levert boeiende en beeldende antwoorden op die in elk geval één ding met 

elkaar gemeen hebben: ze onderstrepen het belang van de eerste lijn.
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‘Hechten aan een regio’

Naam: Carolien van Leeuwen

Functie: hoofd huisartsopleiding UMCG

“Om een antwoord te bieden op de vraag naar meer huis-
artsen, zijn we als opleidingen druk bezig de opleidings-
capaciteit jaar na jaar uit te breiden. De ambitie is om in 
2021 in totaal 800 aios te laten instromen in de huis-
artsopleiding. Daarvan zullen er in Groningen en Zwolle 
onder de vlag van het UMCG 104 van start gaan.

Om deze aios vervolgens gericht terecht te laten komen 
daar waar nieuwe huisartsen het hardst nodig zijn, gaan 
we regionaal opleiden. Aios kunnen ervoor kiezen drie 
jaar achtereen in dezelfde regio te werken en wonen. De 
uitkomst, zo hopen we, is dat die aios zich zodanig aan 
die regio hechten, dat ze er blijven werken na de oplei-
ding. Dat alles zullen we in nauwe samenwerking met de 
zittende huisartsen realiseren.”

STRATEGIE & INNOVATIE

‘Digitale vleugels’

Naam: Niels Rossen

Functie: huisarts, huisartsenpraktijk MC Wieënhof, Venray

“Na de COVID-winter van 2020 komt de lente van 2021, 
met de bloei van alle nieuwe prachtige bloemen die
– dankzij en ondanks alles – zijn gegroeid en een schitte-
rende nieuwe tijd inluiden.
 
De digitale zorgtransitie, het denken in netwerken over 
de lijnen heen, samenwerking met het sociaal domein, 
geïntegreerde zorg en de patiënt centraal. Dit zijn nu nog 
beleidstermen, maar worden de nieuwe vanzelfsprekend-
heid van moderne goede zorg. 

Als huisarts mag ik de spin in dat web blijven, en het 
team rond mijn patiënt helpen. Als een rups die ontpopt 
is, vliegen we met nieuwe digitale vleugels enthousiast 
de lente en bloementuin in. We zullen ontdekken hoe 

de wereld is veranderd ten goede, en genieten van de 
nieuwe kansen en mogelijkheden.

Mijn ambitie voor het nieuwe jaar is deze bloementuin 
maximaal te helpen bloeien, en vooruit te kijken naar alle 
kansen en mogelijkheden. Ik heb er zin in.”

‘Huisartsenzorg van de toekomst’

Naam: Nicole van der Meulen-Diebels

Functie: manager business development Arts en Zorg

“2021 is het jaar waarin de huisartsenzorg van de 
toekomst verder wordt uitgebouwd. Patiënten die 
zelf bepalen via welk kanaal en wanneer zij hun 
zorgvraag stellen en zich daarbij goed geholpen voelen. 
Zorgverleners die zich met vertrouwen en plezier deze 
nieuwe manier van werken eigen maken, zodat we 
goede, flexibele en digitale zorg kunnen inzetten waar 
mogelijk. Het is mijn ambitie dat we met DocLine deze 
huisartsenzorg van de toekomst in 2021 aan grote 
groepen patiënten én huisartsen kunnen aanbieden.”

‘Inhoud leidend’

Naam: Toosje Valkenburg

Functie: huisarts en mede-initiatiefnemer van Het Roer 

Moet Om

“Mijn visie op 2021 is verrassend genoeg zo ongeveer 
hetzelfde als die op 2020. Ik wens ons meer samen-
hangende samenwerking toe.

2020 heeft laten zien dat inhoud leidend gemaakt kan 
worden en dat samenwerking kan prevaleren boven  
het denken in belangen en individuele prestaties. Dat 
waardering voor de zorgmedewerkers een boost geeft  
aan hun inzet. Maar ook dat de medische hiërarchie  
met het ziekenhuis als belangrijkste onderdeel te belang-
rijk is gemaakt en belemmerend heeft gewerkt om de 
COVID-19-zorg te normaliseren binnen het totale pakket 
aan zorg. 

Er zijn positieve lessen te trekken uit  de corona-
crisis. De werkconferenties van optimale zorg - dappere 
dokters die samen met de KNMG tot ver in het eerste 
kwart van 2021 georganiseerd worden, zijn hiervoor 
bedoeld: om van de werkvloer van allerlei dokters in 
samenspraak positieve aanbevelingen te doen voor de 
zorg van morgen, duurzaam en in samenhang georgani-
seerd. En dat begint wat mij betreft nu.”

‘Voortvarend verder samenwerken’

Naam: Michiel Verkoulen

Functie: econoom en adviseur bij Zorgvuldig Advies

“Zoals het een consultant betaamt ging ik consulteren bij 
mijn collega’s. De een antwoordde: 

 ‘Ik zou qua ambitie vooral de samenwerking met het 
sociaal domein willen stimuleren. Zowel achterstands- 
problematiek als psychosociale problemen kennen vaak 
een lange aanloop met meerdere factoren waaruit de 
uiteindelijke gezondheidsproblemen ontstaan. Dus het 
beter samenwerken en verbinden van het sociale en 
medisch domein in de eerste lijn is cruciaal om vroeg-
tijdig te kunnen ingrijpen en mensen eerder te helpen 
voordat de problemen ernstig en acuut worden.’
 
De ander antwoordde:

‘Wil je niet pleiten voor radicale afschaffing van de eerste-
lijnsgezondheidszorg? Op termijn een zinloze laag. Triage 
kunnen mensen thuis (nulde lijn). Zorg kan online (met 
inzet van de tweede lijn).’
 
Mijn idee bleef vooral: 

De samenleving heeft de eerste lijn in 2021 nog harder 
nodig dan voorheen. Ik wens ze meer geld, meer aan-
dacht maar ook meer zakelijkheid toe. Leg de defensieve 
houding over nieuwe organisatievormen af en ga dan 
voortvarend verder met samenwerken in de regio – want 
zonder jullie lukt daar niets.” <<


