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ORGANISATIE VAN ZORG

‘Samenwerking ontstaat bij 
het koffiezetapparaat’

Voordelen van het gezondheidscentrum

Structurele multidisciplinaire samenwerking was ooit een nieuwigheid die met het 

gezondheidscentrum haar intrede deed. Inmiddels is het gebruikelijk in de hele 

huisartsenzorg. We praten met Francine Francke en Annemiek Beukman, respectievelijk 

directeur GAZO Gezondheidscentra in Amsterdam en bestuurder Gezond op Zuid in 

Rotterdam, over de meerwaarde van gezondheidscentra anno 2020. 
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Juist in deze tijd is het gezondheidscentrum een inte-
ressante en waardevolle manier om de zorgverlening 
te organiseren, zeggen Francine Francke en Annemiek 
Beukman. Ze willen zich niet afzetten tegen de huis-
artsenzorg in de traditionele zelfstandige praktijken, 
maar benadrukken dat het gezondheidscentrum volledig 
is toegesneden op de zo broodnodige samenwerking, 
efficiëntie en innovatie. Bovendien biedt het gezond-
heidscentrum ruimte aan de bevlogen huisarts die geen 
zelfstandig ondernemer wil zijn en graag ontzorgd wil 
worden op administratief en facilitair terrein. 

Onder één dak
“Samenwerking zit in onze genen, dat om te beginnen”, 
zegt Francke. “Met verschillende disciplines onder één 
dak is intensief samenwerken geen vraag. Onze wijk-
gerichte aanpak vergroot bovendien onze kennis van de 
wijk. Dankzij die contacten en kennis wordt ons externe 
netwerk sterker. Voor een kleine zelfstandige praktijk is 
dit allemaal veel ingewikkelder.”
Beukman vult aan: “Onder één dak gehuisvest zijn is 
geen voorwaarde voor goede samenwerking, maar het 
helpt enorm. In een centrum ontstaat samenwerking 

bij het koffiezetapparaat en tijdens de lunch. Juist dit 
ongeplande overleg heeft meerwaarde. Hetzelfde gebeurt 
als je schuldhulpverlening, welzijn en het gezondheids-
centrum bij elkaar zet in één gebouw. Ook dan krijg je een 
dynamiek van bij elkaar binnenlopen en snel schakelen 
om problemen op te lossen.” Niet onbelangrijk: door het 
brede aanbod van zorg en diensten komt het accent op 
gezondheid te liggen, zegt ze. “Het gaat niet meer alleen 
over de medische aandoening, maar ook over preventie 
en kwaliteit van leven.” 

Schaal
Het pleidooi van Francke en Beukman is ook een pleidooi 
voor ‘schaal’. Op centrumniveau helpt volume om een 
breed aanbod te realiseren. Met zo’n 5.000 tot 10.000 
patiënten is er voldoende aanbod om meerdere discipli-
nes in huis te kunnen hebben. Een team van huisartsen 
geeft bovendien ruimte voor specialisatie. “Denk aan 
de kaderhuisarts of aan een opleiding tot echoscopist. 
Specialisatie van één huisarts vergroot de kennis van het 
héle team. Daarmee maken we ook een slag op het gebied 
van de zorgkwaliteit”, aldus Beukman.
De kóepel – GAZO Gezondheidscentra en Gezond op Zuid 
omvatten respectievelijk acht en zeven relatief zelfstan-
dige centra – maakt de huisartsenzorg in het werkgebied 
vindbaar en vooral aanspreekbaar, zegt Francke. “De 
gemeente weet mij te vinden. Dat geldt ook voor het 
ziekenhuis, de vvt-sector en andere stakeholders die aan 
de weg willen timmeren. Als het gaat om nieuwe ont-
wikkelingen haken we als stichting met meerdere centra 
gemakkelijk aan.” Beukman onderschrijft dit; in het Rot-
terdamse wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de 

consultatie van medisch specialisten, digitaal, fysiek en 
telefonisch, met een afnemend aantal verwijzingen naar 
het ziekenhuis als resultaat.

Loondienst
Vormt behalve de huisvesting onder één dak en het 
volume ook loondienst een succesfactor? Ja, zeggen 
Francke en Beukman, hoewel ook hier geldt dat het geen 
wet van Meden en Perzen is. “De andere verhouding tot 
elkaar helpt wel degelijk”, aldus Francke. “Je bent toch 
samen één organisatie, dat geeft ook doorzettingsmacht 
om mee te doen met nieuwe projecten.” Beiden vinden 
het belangrijk dat het gezondheidscentrum een werk-
plek biedt aan de groeiende groep huisartsen die bewust 
kiezen voor vaste werktijden en flexibiliteit bij de inrich-
ting van het werk. Een huisarts in loondienst hoeft zich 
minder met bedrijfsmatige aspecten bezig te houden en 
wordt facilitair ontzorgd.
Dat je in loondienst autonomie inlevert is een vertekend 
beeld, zeggen beiden. De zorgprofessionals maken per 
centrum samen hun eigen beleid binnen de financiële 
kaders, zoals dat eveneens gebeurt in grotere zelfstandige 
praktijken. En ook in het gezondheidscentrum hebben 
de huisartsen eigen op naam ingeschreven patiënten, 
kortom hun eigen praktijk. Zelfstandige huisartsen en 
huisartsen in loondienst kunnen prima naast elkaar 
bestaan, zegt Francke. Ze houdt het voor mogelijk dat 
hybride organisaties ontstaan met zowel huisartsen 

‘Zijn al die kleine 
praktijken nog wel de 

toekomst?’

in loondienst als zelfstandige praktijken die door het 
gezondheidscentrum facilitair worden ondersteund. Juist 
de combinatie is waardevol. Beukman: “Daarmee maken 
we de weg vrij voor verschillende typen huisartsen die elk 
vanuit hun eigen werkplezier de huisartsenzorg verder 
ontwikkelen.”

Erkenning
Francke: “De huisartsenwereld is nog te veel ingericht op 
kleine zelfstandige praktijken. Dat is van oudsher zo, dus 
dat zijn de voorbeelden voor jonge huisartsen. Ik vind dat 
het gezondheidscentrum meer erkenning verdient als 
een mooie vorm om huisartsgeneeskunde te bedrijven. 
Je kunt je zelfs afvragen of al die kleine praktijken nog 
wel de toekomst zijn. Eerlijk gezegd vind ik dat we veel 
sterker moeten inzetten op een georganiseerde eerste 
lijn. Denk ook aan het huisartsentekort, bijvoorbeeld 
in plattelandsgebieden. Waarom moet één zelfstandige 
huisarts op zoek gaan naar een andere zelfstandige? 
Waarom zet je daar geen grotere organisatie op die deze 
verantwoordelijkheid op zich kan nemen? Het concept 
van het gezondheidscentrum maakt de zorg flexibeler 
en aantrekkelijker. In veel stukken die ik lees, óók van de 
LHV, komt het gezondheidscentrum maar marginaal aan 
de orde. In het nadenken over de toekomst van de huis-
artsenzorg zou het gezondheidscentrum nadrukkelijker 
een plaats moeten krijgen.”

Kijk voor ervaringsverhalen van huisartsen op 
www.de-eerstelijns.nl/dossier/de-dossiers-bij-de-eerste-
lijns-8-2020/ 

GAZO Gezondheidscentra Amsterdam en Diemen
P 58.280 ingeschreven inwoners 
P 8 locaties
P 45 huisartsen

Zorg op Zuid in Rotterdam
P 39.500 ingeschreven inwoners 
P 7 locaties 
P 24 huisartsen
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Francine Francke: ‘Sámen 

heb je doorzettingsmacht 

om mee te doen met 

nieuwe projecten’.

Annemiek Beukman: ‘Behalve 

over de medische aandoening 

gaat het over preventie en 

kwaliteit van leven’.


