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Samenvatting 
 
 
 
Regelmatig verschijnen in de kranten berichten over huisartsen die geen opvolger kunnen 
vinden. Dit lijkt zich vooral voor te doen in perifere gebieden van ons land. Dit kan leiden 
tot lokale of regionale tekorten aan huisartsen. Hierbij speelt de geografische indeling die 
men kiest een belangrijke rol. Zo blijkt jaarlijks in de NIVEL-reeks ‘Cijfers uit de 
registratie van huisartsen’ dat er tussen de 12 provincies weinig verschil is in aantal 
inwoners per huisarts. Dat geldt ook voor de verschillen tussen de voormalige 23 DHV-
regio’s. Is het mogelijk om op lager geografisch niveau uitspraken te doen over de huis-
artsendichtheid, gespecificeerd naar periode en een aantal kenmerken van huisartsen en 
inwoners in die gebieden? 
In dit rapport is gekeken naar de verschillen in de huisartsdichtheid en het verloop van de 
werkzame huisartsenpopulatie tussen een 42-tal WGR-regio’s en 440 gemeenten in 2009. 
Voor het in kaart brengen van de spreiding van het aantal huisartsen is gekeken hoe het 
aantal inwoners per WGR-regio en per gemeente zich verhoudt tot het aantal fte aan 
huisartsen. Ook is gekeken hoeveel consulttijd per fte huisarts verwacht mag worden, 
gegeven de demografische kenmerken van de inwoners en de stedelijkheid van het 
gebied.  
Uit de resultaten blijkt dat de verschillen in huisartsendichtheid tussen WGR-regio’s in 
2009 klein zijn. Tussen gemeenten bestaan wel substantiële verschillen in het aantal 
inwoners per fte huisarts en de consulttijd per fte huisarts. Echter, gemeenten met een 
relatief hoog aantal inwoners per fte, of relatief veel consulttijd per fte, zijn verspreid 
over ons land. Voor sommige van deze gemeenten lijkt de verklaring te zijn dat er relatief 
veel sprake is van grensverkeer van naburige gemeenten. 
Ook worden er, uitgaande van 2009, geen grotere of andere regionale verschillen 
verwacht als we kijken naar het verwachtte verloop van de werkzame huisartsen-
populatie. Een uitzondering vormt de Kop van Noord-Holland, waar de groei van het 
aantal huisartsen in de periode 2004-2009 achter is gebleven, in combinatie met de 
aanwezigheid van relatief veel huisartsen van 55 jaar en ouder. 
Zowel wat betreft de huisartsendichtheid als het verwachtte verloop zijn de risico’s voor 
een mogelijk tekort niet geconcentreerd in bepaalde regio’s van Nederland. De verschil-
len tussen de WGR-regio’s zijn relatief klein; de verschillen tussen gemeenten zijn 
relatief wat groter, maar daar kunnen ook andere oorzaken spelen dan opvolgings- of 
vestigingsproblemen. 
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1 Inleiding en vraagstellingen 
 
 
 
In het verleden is de aansluiting van vraag en aanbod van huisartsen voornamelijk op 
landelijke schaal onderzocht (Van der Velden & Hingstman, 2001; Van der Velden et al., 
2008). Het doel van die landelijke studies is het bepalen van de hoeveelheid huisartsen 
die totaal in Nederland opgeleid moeten worden om vraag en aanbod goed op elkaar af te 
stemmen.  
In het buitenland spelen regionale verschillen in aansluiting tussen de vraag naar en het 
aanbod aan zorg vaak een grote rol (Roberfroid et al., 2008). In landen als Australië, 
België, Canada, Frankrijk, Noorwegen en de Verenigde Staten bestaan er substantiële 
verschillen tussen regio’s in bijvoorbeeld de huisartsendichtheid. 
In toenemende mate is er ook in Nederland vanuit het beleid belangstelling om de 
aansluiting tussen vraag en aanbod in kaart te brengen voor geografische eenheden 
kleiner dan het nationale niveau. Zo pleit de Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie (NPCF) voor het afstemmen van het aanbod op de vraag binnen geografische 
eenheden van 10.000-15.000 inwoners, waardoor de zorg beter afgestemd wordt op de 
patiënt (NPCF, 2007). In opdracht van het Capaciteitsorgaan is door het NIVEL in 2003 
onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg op 
het niveau van de 23 District Huisartsen Verenigingen (DHV-regio’s) (Kenens, Van der 
Velden & Hingstman, 2003). Het bleek dat er wel een aantal regionale verschillen zijn, 
maar dat niet heel duidelijk gesteld kon worden wat de probleemregio’s waren. Voor het 
RIVM is onderzocht hoe de aansluiting is tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg in 
de grote steden (Van der Velden, Kenens & Hingstman, 2003). Daarbij bleek dat de 
huisartsenzorg in de vier grote steden meer onder druk stond dan in de overige grote 
steden of dan in de rest van Nederland. Sinds jaar en dag worden verder door het NIVEL 
gegevens gepubliceerd over de verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal fte 
van huisartsen per provincie (NIVEL, diverse jaren). Hieruit komen geen grote verschil-
len naar voren. 
Sinds september 2010 brengt de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) van het 
NIVEL de afstemming tussen vraag en aanbod van de huisartsenzorg op postcodeniveau 
en gemeenteniveau in beeld. Gebruikers van de VAAM kunnen een gebied selecteren 
waarvoor zij de afstemmingcijfers willen zien. De VAAM kan echter niet gebruikt 
worden om uitspraken te doen over het aantal gemeenten waar men eventueel problemen 
voorziet in de aansluiting. Ook brengt de VAAM de aansluiting niet in beeld voor hogere 
aggregatieniveaus dan gemeenten. Er kan daarmee dus nog niet gekeken worden naar de 
regionale aansluiting op bijvoorbeeld het niveau van de WGR-regio’s.  
 
Deze studie wil inzicht geven in de aansluiting van het aanbod op de vraag voor gemeen-
ten en WGR regio’s. De vraag is of er inderdaad gemeenten of WGR regio’s zijn waar in 
2009 een mogelijk ‘tekort’ aan huisartsen was, of waar vanaf 2009 mogelijk een ‘tekort’ 
zou kunnen ontstaan, gegeven een aantal (risico)indicatoren die daarvoor op regionaal 
niveau in beeld te brengen zijn. 
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De vraagstellingen voor dit onderzoek zijn: 
- Welke gemeenten en WGR-regio’s hadden in 2009 wellicht een ‘tekort’ aan huisartsen 

in termen van huisartsendichtheid naar inwoners en consulttijd? 
- Welke gemeenten en WGR-regio’s hadden tussen 2004 en 2009 minder instroom dan 

uitstroom van huisartsen en hangt dat samen met een mogelijk ‘tekort’ dat in 2009 of 
daarvoor aanwezig was in termen van huisartsendichtheid naar inwoners en consulttijd? 

- Welke gemeenten en WGR-regio’s zouden in of vanaf 2009 meer risico’s lopen op 
mogelijke ‘tekorten’ vanwege leeftijdsgebonden uitstroom en een geringe groei in 
aantal huisartsen? 
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2 Methode en Gegevensverzameling 
 
 
 

2.1 Methode 
 
De vraag die allereerst opgelost moet worden is hoe een tekort aan huisartsen geoperatio-
naliseerd moet worden. Om probleemgebieden te identificeren is in de eerste plaats een 
tamelijk basale methode gehanteerd door per gemeente of regio te kijken naar het aantal 
inwoners per fte huisarts. Aangezien de zorgvraag niet alleen afhankelijk is van het aantal 
inwoners maar ook van de demografische kenmerken van de bevolking is daarnaast ook 
gekeken naar het aantal contactminuten per fte huisarts. Gebieden die gekenmerkt worden 
door een relatief hoog aantal inwoners en contactminuten per fte huisarts worden aan-
gemerkt als gebieden met een relatief tekort aan huisartsen. Dat zijn dus ook de gebieden 
waar in ‘de toekomst’ de uitbreidingsvraag het grootst zal zijn.  
 
Om inzicht te krijgen in de gebieden die problemen hebben (gehad) met het werven van 
nieuwe huisartsen is gekeken naar de groei in het aantal huisartsen in een periode van vijf 
jaar. Als die laag is geweest, dan gaan we er vanuit dat die regio’s kennelijk een lage 
aantrekkingskracht hebben (gehad). Het identificeren van dit soort regio’s biedt de 
mogelijkheid om toekomstige problemen eerder te signaleren. Overigens moet hierbij de 
kanttekening worden gemaakt dat het ontbreken van groei in het aantal huisartsen niet 
alleen het gevolg kan zijn van een geringe wervingskracht maar ook van een geringe 
bevolkingsgroei dan wel een krimp in de bevolkingsomvang.  
Om regio’s te onderscheiden waar in de toekomst veel huisartsen geworven moeten 
worden om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten zal per regio gekeken 
worden naar het aandeel 55-plussers onder huisartsen. Als dat hoog is zal de toekomstige 
vervangingsvraag groot zijn.  
 
Gebiedsindeling 
Voor wat betreft de gebieden zijn twee typen onderscheiden. Als laagste aggregatieniveau 
is gekozen voor de gemeenten. In Nederland worden in 2009 in totaal 440 gemeenten 
onderscheiden. Om specifieke lokale omstandigheden uit te sluiten en de resultaten 
robuuster te maken zijn ook analyses uitgevoerd op het niveau van de WGR-regio’s. Dat 
zijn wat grotere regio’s dan de gemeenten. In totaal wordt Nederland opgesplitst in 42 
WGR-regio’s.  
Een analyse op het niveau van de 12 provincies is nu niet uitgevoerd, omdat sinds jaar en 
dag bekend is dat deze weinig verschillen in aantal inwoners per fte huisarts (zie de reeks 
brochures over de NIVEL-huisartsenregistratie).  
 
 

Regionale spreiding van huisartsen, NIVEL 2011 9 



2.2 Gegevensverzameling 
 
Aantal inwoners 
Uit Statline van het CBS (http://statline.cbs.nl) zijn gegevens over het aantal inwoners per 
gemeente geëxtraheerd voor de situatie op 1 januari 2004 en 2009. Omdat er tussen 2004 
en 2009 verschillende gemeentelijke herindelingen hebben plaatsgevonden, zijn de 
gegevens van 2004 vertaald naar de gemeentelijke indeling in 2009. Ook zijn de ge-
gevens vertaald naar het aantal inwoners per WGR-regio op basis van de indeling van 
gemeenten naar regio in 2009. 
 
Aantal contactminuten 
Om bij de vraag naar huisartsenzorg ook de demografische opbouw te betrekken wordt 
gebruik gemaakt van gegevens uit de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) van het 
NIVEL (http://www.nivel.nl/vaam). De VAAM toont per gemeente en postcodegebied de 
verwachte contacttijd per inwoner met de huisarts. Deze gegevens dienen als indicator 
voor de vraag naar huisartsenzorg. Bij de berekening van de verwachte contacttijd wordt 
naast het aantal inwoners ook rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling 
(leeftijd, geslacht, type huishouden en inkomen) en de mate van stedelijkheid van een 
gebied.  
De vraag naar huisartsenzorg voor de VAAM is gemodelleerd met gegevens uit het 
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH) van het NIVEL 
(http://www.nivel.nl/linh). LINH bevat data over het aantal contacten per type patiënt met 
de huisarts. Via regressie-analyse is de samenhang berekend tussen demografische 
gegevens en de vraag naar huisartsenzorg, welke vervolgens wordt weergegeven in een 
formule (de zgn. lineaire regressievergelijking). Het verwacht aantal contacten per 
inwoner wordt vervolgens in de VAAM geschat door de gegevens uit LINH te 
extrapoleren naar het lokale niveau door de formule toe te passen op de bevolkings-
samenstelling van alle gemeenten en postcodegebieden in Nederland. De bevolkings-
samenstelling wordt afgeleid uit cijfers van het CBS. Daarmee kan het aantal contacten 
binnen de VAAM vertaald worden naar het totaal aantal verwachte aantal contactminuten 
per inwoner per gemeente. Aangenomen wordt dat een gemiddeld contact met de huisarts 
10 min duurt (Berg e.a., 2004). Door dit te vermenigvuldigen met het aantal inwoners, 
wordt het totaal aantal contactminuten per gemeente verkregen. Voor een uitgebreide 
verantwoording wordt verwezen naar Brouwer et al. (2006). 
Voor het onderhavige onderzoek zijn per gemeente de gegevens uit VAAM over-
genomen. En om vraaggegevens voor de WGR-regio’s te verkrijgen zijn de gegevens op 
gemeenteniveau geaggregeerd per WGR-regio. De gegevens over het totale aantal 
contactminuten per gemeente en WGR-regio hebben betrekking op 2009. 
 
Aantal en kenmerken van huisartsen 
Uit de NIVEL-huisartsenregistratie zijn alle huisartsen geselecteerd die op 1 januari 2004 
en 2009 zelfstandig gevestigd waren of als HIDHA werkzaam waren. Daarbij is gekeken 
naar de praktijklocatie waar de huisarts werkzaam was. Op basis daarvan is bepaald 
hoeveel huisartsen per gemeente en WGR-regio werkzaam waren (indeling 2009). 
Huisartsen met meer dan één praktijklocatie per gemeente, zijn voor die gemeente slechts 
één keer geteld.  
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Om inzicht te krijgen in het aantal fte aan huisartsen is eveneens gebruik gemaakt van de 
NIVEL-huisartsenregistratie. In deze registratie is voor de meeste huisartsen bekend 
hoeveel fte men per praktijklocatie werkzaam is. Indien het aantal fte ontbrak (bij 6% van 
de huisartsen), is een schatting gemaakt op basis van de functie (zelfstandig gevestigd 
huisarts of huisarts in dienst van een huisarts) en het geslacht van de betreffende 
huisartsen. Voor huisartsen met meer dan één praktijklocatie per gemeente zijn de fte’s 
per praktijklocatie gesommeerd. 
De gegevens uit de NIVEL-huisartsenregistratie zijn ook gebruikt om per gemeente en 
WGR-regio inzicht te krijgen in de in- en uitstroom van huisartsen. Daartoe is gekeken of 
huisartsen zowel in 2004 als in 2009 werkzaam waren in die gemeente of die regio. 
Hieruit kan per gemeente en regio worden afgeleid hoeveel in- en uitstroom heeft 
plaatsgevonden tussen 2004 en 2009. 
De gegevens over het aantal huisartsen ouder dan 55 jaar komen eveneens uit de NIVEL-
huisartsenregistratie. Per gemeente en WGR-regio kan worden aangegeven hoeveel 
huisartsen op 1 januari 2004 en 2009 ouder dan 55 jaar zijn. Huisartsen van 55 jaar en 
ouder zijn degenen die binnen 5 á 10 jaar waarschijnlijk zullen stoppen als huisarts 
 
 

2.3 Berekeningen 
 
Per WGR-regio en per gemeente zijn onder andere de volgende indicatoren opgesteld: 
- aantal inwoners per fte huisarts in 2009 
- aantal contactminuten per fte huisarts in 2009 
- groei aantal huisartsen in periode 2004-2009 
- aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar in 2009 
 
Voor elk van bovengenoemde indicatoren zijn de scores ingedeeld in 5 categorieën. 
Daartoe is per indicator eerst het gemiddelde bepaald en de percentuele afwijking van dat 
gemiddelde. Scores van 5% onder het gemiddelde tot 5% boven het gemiddelde worden 
als “gemiddeld” aangeduid. Scores van 5% tot 15% boven het gemiddelde worden aan-
geduid als “5% tot 15% hoger” en scores van meer dan 15% boven het gemiddelde 
worden aangeduid als “tenminste 15% hoger”.  
Ook voor scores onder het gemiddelde is er onderscheid gemaakt tussen “5% tot 15% 
lager” en “tenminste 15% lager”. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat afwijkingen van 
minimaal 15% relatief fors zijn en dat afwijkingen van 5% tot 15% relatief beperkt zijn. 
Afwijkingen van minder dan 5% worden als niet relevant beschouwd. 
Er is voor bovengenoemde indeling gekozen, in plaats van bijvoorbeeld een indeling op 
basis van standaardafwijkingen van het gemiddelde, omdat er anders voor de verschillen 
tussen de WGR-regio’s een andere indeling zou komen als voor de gemeenten. De ver-
schillen tussen de WGR-regio’s zijn namelijk veel kleiner dan de verschillen tussen de 
gemeenten. Vanwege dezelfde reden is gekozen voor het werken met het zelfde ge-
middelde voor zowel de gemeenten als de regio’s. Bij het aantal inwoners per fte in 2009 
geldt bijvoorbeeld dat het feitelijke gemiddelde per gemeente 2.366 bedraagt en per regio 
2.323. Dit (kleine) verschil heeft van doen met het feit dat het ongewogen gemiddelden 
zijn. Uit praktische overwegingen is gekozen voor een gemiddelde van 2.350 inwoners 
per fte waarop de relatieve afwijkingen zijn gebaseerd. 
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3 Resultaten 
 
 
 
In de komende paragrafen komen achtereenvolgens de aansluiting tussen vraag en aanbod 
in 2009 aan de orde, eerst in termen van het aantal inwoners per fte huisarts (§ 3.1), en 
daarna in termen van het totaal aantal verwachte consultminuten (gegeven de bevolkings-
omvang en samenstelling) per fte huisarts (§ 3.2). Met het oog op de periode na 2009 
wordt daarna beschreven hoe de groei in het aantal huisartsen (§ 3.3) en het aandeel 
oudere huisartsen (§ 3.4) over Nederland is verspreid. 
 
 

3.1 Regionale spreiding van de verhouding tussen het aantal inwoners en aantal 
fte huisartsen in 2009 
 
Figuur 3.1. presenteert het eerste resultaat, en laat zien dat er in 2009 geen enkele WGR-
regio is waar het aantal inwoners per fte huisarts minstens 15% hoger is dan het landelijk 
gemiddelde van 2.350. Maar er is een drietal regio’s waarvoor geldt dat de huisartsen-
dichtheid minimaal 5% en maximaal 6% ongunstiger is dan het gemiddelde. Het betreft 
West-Brabant (2.479, oftewel 5% hoger), Midden-Brabant (2.468, oftewel 5% hoger) en 
Twente (2.481, oftewel 6% hoger). Dit zijn dus de regio’s waar vanaf 2009 wat meer 
groei in het aantal huisartsen moet plaatsvinden om de huisartsendichtheid meer in lijn te 
brengen met het landelijk gemiddelde. Overigens moet de kanttekening worden gemaakt 
dat de verschillen van deze drie WGR-regio’s met het landelijk gemiddelde erg klein zijn. 
De WGR-regio’s met een relatief laag aantal inwoners per fte huisarts komen we vooral 
tegen in de perifeer gelegen gebieden.  
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Figuur 3.1: WGR-regio’s naar aantal inwoners per fte huisarts in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we vervolgens kijken naar de dichtheden per gemeente (figuur 3.2), dan zien we dat 
er één gemeente is zonder huisarts. Dat betreft de gemeente Rozendaal (provincie Gelder-
land). Op een inwoneraantal van ongeveer 1.500 inwoners is geen enkele huisarts ge-
vestigd. De inwoners van Rozendaal zullen voor de huisartsenzorg naar een van de 
naburige gemeenten moeten (gemeentelijk ‘grensverkeer’). Verder zijn er 56 gemeenten 
waarvoor geldt dat het aantal inwoners per fte huisarts minstens 15% hoger is dan het 
landelijk gemiddelde. Deze zijn min of meer over het hele land verspreid te vinden. Er is 
dus geen clustering in bepaalde WGR-regio’s. Dat verklaart waarom geen enkele WGR-
regio minstens 15% naar boven afwijkt. 
Gemeenten met een hoog aantal inwoners per fte hebben vaak een buurgemeente die 
minder sterk afwijkt of zelfs gunstig afwijkt van het landelijk gemiddelde. Daarnaast 
blijkt dat de gemeenten met een hoog aantal inwoners per fte huisarts vaak de kleinere 
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gemeenten zijn. Daardoor spelen ze in het gemiddelde van de eigen WGR-regio een 
minder belangrijke rol dan de andere gemeenten in die regio.  
Bovengenoemde twee kanttekeningen spelen een rol in de Kop van Noord-Holland. In dat 
gebied zitten niet alleen drie gemeenten met minstens 15% meer inwoners per fte en één 
gemeente met tussen de 5% en 15% meer inwoners per fte, maar ook twee gemeenten 
met 5% tot 15% minder inwoners per fte en zelfs één gemeente die nog lager scoort. De 
gemeenten met de meeste inwoners per fte zijn vooral de kleinste gemeenten qua aantal 
inwoners. 
 
 
Figuur 3.2: Gemeenten naar aantal inwoners per fte huisarts in 2009 
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3.2 Regionale spreiding van de verhouding tussen het aantal consultminuten en 
aantal fte huisartsen 
 
Als niet alleen gekeken wordt naar de zorgvraag op basis van het aantal inwoners per fte 
huisarts, maar ook de demografische kenmerken van deze inwoners erbij betrekken (zie 
de uitleg in paragraaf 2.2), dan zien we dat figuur 3.3 overlappingen vertoont met figuur 
3.1. Ook nu zijn het weer de WGR-regio’s West-Brabant, Midden-Brabant en Twente die 
hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Het totaal aantal contactminuten per fte 
huisarts dat verwacht mag worden liggen in deze drie regio’s 5% tot 9% hoger dan het 
landelijk gemiddelde (75.000 contactminuten per fte per jaar). Naast deze drie regio’s 
geldt dat ook voor WGR-regio’s Zeeuws Vlaanderen, Midden Limburg, de Achterhoek 
en Oost Groningen. Dus als rekening wordt gehouden met de demografische kenmerken 
van de inwoners voor het verwachtte beroep dat zij doen op de lokale huisartsenzorg, dan 
blijken er meer WGR-regio’s te zijn waar het aantal huisartsen wat sterker moet groeien 
om in ieder geval het landelijk gemiddelde te halen. Overigens moet opgemerkt worden 
dat de verschillen met het landelijke gemiddelde relatief klein zijn.  
Voor wat betreft het aantal WGR-regio’s die lager scoren dan het gemiddelde zien we in 
vergelijking met figuur 3.1 duidelijke verschillen. Grote delen van Flevoland, Utrecht en 
Zuid Holland komen in figuur 3.3 naar voren die in figuur 3.1 nog tot de categorie 
“gemiddeld” horen. Verder zijn er in figuur 3.3 geen ‘donkergroene’ gebieden; er is dus 
geen enkele WGR-regio met een consulttijd per fte die lager is dan 15% van het landelijk 
gemiddelde. 
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Figuur 3.3: WGR-regio’s naar aantal consultminuten per fte huisarts in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meten we het aantal consultminuten per fte huisarts op gemeenteniveau, dan zijn er 65 
gemeenten in 2009 die minimaal 15% hoger scoren dan gemiddeld (figuur 3.4). Daarbij 
geldt dat de gemeenten die ook al een relatief hoog aantal inwoners per fte huisarts 
hadden ook de gemeenten zijn met een relatief hoog aantal verwachte contactminuten per 
fte huisarts (op basis van de bevolkingsomvang - en samenstelling). De correlatie tussen 
het aantal inwoners per fte en de consulttijd per fte is op gemeentelijk niveau is zeer 
hoog: 0,94. 
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Figuur 3.4: Gemeenten naar aantal consultminuten per fte huisarts in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Regionale spreiding van de groei van het aantal huisartsen in de periode 
2004-2009 
 
Figuur 3.5 laat zien dat in de periode 2004-2009 het totaal aantal huisartsen in Nederland 
met 5% is gegroeid. De figuur brengt ook in beeld in hoeverre de groei per WGR-regio 
afwijkt van die gemiddelde groei van 5%. De meeste WGR-regio’s wijken niet veel af 
van die 5%. Een vijftal WGR-regio’s laten een stabilisering of zelfs een licht krimp zien. 
Zo blijkt dat in de Kop van Noord-Holland het aantal huisartsen met 2% is afgenomen en 
in Oost-Groningen en Oost-Gelderland is sprake van een afname van 1%. In deze regio’s 
is de instroom tussen 2004 en 2009 dus net iets kleiner geweest dan de uitstroom. In 
Noord- en Midden-Drenthe en de Gooi en Vechtstreek gaat het om een stabilisering van 
het aantal huisartsen. In deze regio’s is de instroom in deze periode dus (vrijwel) precies 
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gelijk geweest aan de uitstroom. In bovengenoemde WGR-regio’s zouden na 2009 wel-
licht problemen kunnen ontstaan met het werven van nieuwe huisartsen, of worden dit 
WGR-regio’s met een wellicht minder dan gemiddelde wervingskracht. Maar opnieuw is 
duidelijk dat deze ‘ongunstige’ regio’s eigenlijk maar weinig afwijken van het landelijk 
gemiddelde. Ook moet bedacht worden dat in feite niet precies bekend is of er inderdaad 
een daling is geweest door een gebrek aan wervingskracht, of dat er sprake is geweest van 
andere factoren, bijvoorbeeld een lokaal beleid om het aantal huisartsen wat af te bouwen. 
 
 
Figuur 3.5: WGR-regio’s naar groei van het aantal huisartsen in de periode 2004-2009 
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Als vervolgens naar de groei per gemeente wordt gekeken (figuur 3.6) dan zijn er 54 
gemeenten waar tussen 2004 en 2009 het aantal huisartsen relatief sterk is gedaald. Ook 
nu geldt dat deze gemeenten vrijwel over het hele land verspreid voorkomen en dat er dus 
nauwelijks sprake is van clustering van dit soort gemeenten in bepaalde regio’s. Wel is 
duidelijk dat in de Kop van Noord-Holland sprake is van een relatief groot aantal 
gemeenten waar het aantal huisartsen in die periode gedaald is. Voor vier gemeenten in 
die regio wordt zelfs een daling genoteerd die ligt tussen de -10% en -17%. Voor één 
gemeente is de daling -3% en twee gemeenten zijn stabiel gebleven. Daarentegen zijn er 
binnen de Kop van Noord-Holland ook een tweetal gemeenten waar het aantal huisartsen 
juist is gegroeid en wel met 10% en 22%.  
Een andere regionale concentratie van gemeenten die een daling in het aantal huisartsen 
tussen 2004 en 2009 hebben meegemaakt, zijn de gemeenten in het zuiden van de regio 
Rijnmond, een deel van Zeeland en een deel van West-Brabant. 
 
 
Figuur 3.6: Gemeenten naar groei van het aantal huisartsen in de periode 2004-2009 
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Hoewel er wel gemeenten zijn waar zowel een daling heeft plaatsgevonden in het aantal 
huisartsen, als waar het aantal inwoners per fte relatief hoog is, is er nauwelijks sprake 
van een systematische samenhang tussen deze twee indicatoren. De correlatie tussen de 
groei tussen 2004 en 2009 en de huisartsendichtheid in 2009 is dan ook, zie figuur 3.7, 
slechts -0,08. 
 
 
Figuur 3.7: Gemeenten naar groei van het aantal huisartsen in de periode 2004-2009 en 

aantal inwoners per fte in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groei tussen 2004 en 2009 hangt daarentegen wel sterk samen met de huisartsen-
dichtheid in 2004; daar waar het aantal inwoners per fte relatief hoog was, heeft daarna 
dus ook relatief meer groei plaats gevonden. De correlatie tussen het aantal inwoners per 
fte in 2004 en de groei in het aantal huisartsen tussen 2004 en 2009 bedraagt 0,47.  
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Figuur 3.8: Gemeenten naar aantal inwoners per fte in 2004 en groei van het aantal 
huisartsen in de periode 2004-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huisartsdichtheid is redelijk stabiel voor alle gemeenten. Het aantal inwoners per fte 
huisarts in 2009 laat zich dan ook redelijk ‘voorspellen’ op basis van het aantal inwoners 
per fte huisarts in 2004. De correlatie tussen deze twee variabelen is 0,76 (figuur 3.9). 
 
 
Figuur 3.9: Gemeenten naar aantal inwoners per fte in 2004 en aantal inwoners per fte in 

2009 
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3.4 Regionale spreiding van het aandeel oudere huisartsen in 2009 
 
In 2009 is 23% van alle in Nederland werkzame huisartsen ouder dan 55 jaar. Uit figuur 
3.10 blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen de WGR-regio’s. Er is dan ook geen 
enkele WGR regio met een extreem hoog aandeel oudere huisartsen. Er zijn wel 4 regio’s 
waar het aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar tussen 5% en 11% procent hoger is dan het 
landelijk gemiddelde: in de Kop van Noord-Holland is 34% van de huisartsen ouder dan 
55 jaar, in Zeeuws-Vlaanderen 30%, Westelijke Mijnstreek 29% en Oostelijk Zuid-
Limburg 29%.  
 
 
Figuur 3.10: WGR-regio’s naar aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar in 2009 
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Als per gemeente gekeken wordt naar het aandeel huisartsen ouder 55 jaar, dan waren er 
in 2009 maar 49 gemeenten waar het aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar minstens 15% 
hoger is dan het landelijk gemiddelde. In figuur 3.11 zien we dat deze gemeenten ge-
spreid zijn over het hele land.  
 
 
Figuur 3.11: Gemeenten naar aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De samenhang tussen de groei van het aantal huisartsen in de periode 2004-2009 en het 
aandeel oudere huisartsen in 2009, is gering: de correlatie is -0,09.  
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Figuur 3.12: Gemeenten naar groei in het aantal huisartsen en aandeel huisartsen ouder 
dan 55 jaar in 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is ook geen sterk verband tussen het aantal inwoners per fte huisarts en het aandeel 55-
plussers in 2009. De correlatie tussen deze twee kenmerken is -0,06. 
 
Figuur 3.13: Gemeenten naar aantal inwoners per fte huisarts in 2009 en aandeel 

huisartsen ouder dan 55 jaar in 2009 
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Tot slot blijkt dat het aandeel 55-plussers in 2004 geen relatie heeft met de huisartsen-
dichtheid in 2009: de correlatie tussen het aandeel 55+ in 2004 en het aantal inwoners per 
fte in 2009 bedraagt -0,09. 
 
 
Figuur 3.14: Gemeenten naar aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar in 2004 en aantal 

inwoners per fte huisarts in 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte, het aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar in 2004 hangt wél samen met het 
uitstroompercentage tussen 2004 en 2009: de correlatie is 0,48.  
In de meeste gemeenten is de uitstroom overigens wat hoger dan het aandeel 55+ 
huisartsen zou kunnen doen vermoeden. Huisartsen die aan het begin van hun carrière 
staan en wisselen van gemeente, worden namelijk tot de uitstroom gerekend bij de 
gemeente waar men werkte. 
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Figuur 3.15: Gemeenten naar aandeel huisartsen ouder dan 55 jaar in 2004 en 
uitstroompercentage van huisartsen 
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4 Samenvatting en beperkingen van deze studie 
 
 
 

4.1 Inleiding 
 
In toenemende mate is er vooral vanuit het beleid belangstelling om de aansluiting tussen 
vraag en aanbod van huisartsenzorg in Nederland op regionaal niveau in kaart te brengen. 
Het belangrijkste doel is te bepalen of er regionaal beleid nodig is om eventuele regionale 
tekorten te voorkomen of op te vangen. In dit onderzoek is gekeken of er gebieden 
(regio’s en gemeenten) in ons land zijn aan te wijzen waar in 2009, of de jaren daarna, 
een eventueel tekort aan huisartsen gaat ontstaan.  
Om de (regionale) aansluiting tussen vraag en aanbod van huisartsen te operationaliseren 
is in de eerste plaats per regio gekeken naar de verhouding tussen het aantal fte aan werk-
zame huisartsen en het aantal inwoners in 2009. Aangezien de zorgvraag niet alleen 
afhankelijk is van het aantal inwoners maar ook van de demografische kenmerken van de 
bevolking in een regio, is daarnaast ook gekeken naar het aantal contactminuten die die 
inwoners naar verwachting genereren per fte huisarts. 
Ten tweede is nagegaan hoe de krimp/groei in het aantal huisartsen tussen 2004 en 2009 
per regio verschilt, en hoe het aantal oudere huisartsen in 2009 binnen Nederland ver-
spreid is. Deze twee indicatoren kunnen beschouwd worden als mogelijke risico’s voor 
een (regionaal) tekort aan huisartsen na 2009 - als gevolg van een relatief sterke uitbrei-
dingsvraag naar huisartsenzorg in die regio 
 
 

4.2 De resultaten samengevat 
 
Uit de resultaten blijkt dat er weliswaar verschillen zijn tussen regio’s, maar dat er 
nauwelijks sprake is van concentraties van regio’s met een relatief lage of hoge huis-
artsendichtheid. De regionale verschillen op het niveau van WGR-regio’s zijn relatief 
klein. Twente, West-Brabant en Midden-Brabant zijn regio’s die de meest ‘ongunstige’ 
verhouding hebben wat betreft de aansluiting tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg 
in 2009, en ook een aantal gemeenten kent een relatief lage huisartsendichtheid. De 
afwijkingen van het landelijk gemiddelde zijn echter steeds klein en niet systematisch in 
een bepaald gebied van Nederland geconcentreerd. Als rekening wordt gehouden met de 
demografische kenmerken van de inwoners in een regio (waarmee de verwachtte vraag 
naar huisartsenzorg nog wat specifieker gemeten wordt), blijken er zowel tussen WGR-
regio’s als gemeenten geen grote verschillen in de aansluiting tussen vraag en aanbod. Op 
basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er in 2009 geen specifieke regionale proble-
men lijken te zijn in de kwantitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod van huisartsen-
zorg. Voor sommige van deze ‘afwijkende’ gemeenten is een voor de hand liggende 
verklaring dat er relatief veel sprake is van grensverkeer. 
 
Een dergelijke conclusie geldt ook voor mogelijke regionale knelpunten na 2009 op basis 
van de beschikbare huisartscapaciteit. In dat kader is onder andere gekeken naar het 
aandeel oudere huisartsen in 2009. Ook dat bleek maar in beperkte mate geclusterd te zijn 
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in bepaalde WGR-regio’s en gemeenten. De Kop van Noord-Holland, Zeeuws-
Vlaanderen, de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg, hebben een relatief wat 
oudere populatie huisartsen. In die regio’s is 29-34% van de huisartsen ouder dan 55 jaar 
tegenover een landelijk gemiddelde van 23% Relatief kleine regionale verschillen zijn er 
ook in de krimp/groei van het aantal huisartsen in de periode 2004-2009. Opnieuw bleek 
dit nauwelijks geconcentreerd te zijn in bepaalde WGR-regio’s of gemeenten. Voor de 
ontwikkeling van het aantal huisartsen tussen 2004 en 2009 is geconstateerd dat er in de 
Kop van Noord-Holland, in Oost-Groningen en in Oost-Gelderland sprake was van een 
kleine daling van 1-2%. In Noord- en Midden-Drenthe en de Gooi en Vechtstreek is het 
aantal huisartsen stabiel gebleven. In de andere regio’s is het aantal huisartsen juist 
gegroeid en gemiddeld wel met 5%. 
 
In Bijlage 2 van dit rapport wordt voor alle WGR-regio’s nog eens hun relatieve score ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde op drie knelpunt/risico-indicatoren gepresenteerd 
die hiervoor zijn beschreven: (1) de huisartsendichtheid in termen van inwonersaantal per 
fte huisarts in 2009, (2) de groei van het aantal huisartsen tussen 2004 en 2009, en (3) het 
percentage huisartsen van 55 jaar en ouder in 2009. De rode en groene kleuren komen 
overeen met de kleuren zoals gebruikt in de geografische kaartjes in dit rapport. Uit het 
‘kleurenpatroon’ kan afgeleid worden dat er maar weinig WGR-regio’s zijn die op meer 
dan één indicator ‘ongunstig’ scoren. Alleen de Kop van Noord-Holland heeft zowel wat 
betreft de groei in de periode 2004-2009 als het aandeel oudere huisartsen in 2009 een 
relatief ongunstige score en heeft daarmee als enige regio twee maal een ‘rode kleur’ in 
de tabel. 
 
Bovengenoemde analyses zijn alleen uitgevoerd op basis van gegevens over zelfstandig 
gevestigde huisartsen en HIDHA’s. Er zou echter ook rekening gehouden kunnen worden 
met het feit dat er een aanzienlijke groep waarnemers werkzaam zijn in Nederland. De 
vraag is of deze groep eventuele tekorten al dan niet tijdelijk opvullen. In een analyse van 
de spreiding van een groot deel van de waarnemers (zie Bijlage 1) - de zogenaamde 
“startende”waarnemers - blijkt dat de meerderheid van deze groep woonachtig is in de 
regio’s met een huisartseninstituut: 61% van alle “startende” waarnemers woont daar, 
terwijl in die regio’s slechts 32% van alle gevestigde huisartsen werkzaam zijn (zie 
bijlage). Maar als we dit gegeven meenemen in de analyses van de spreiding van ge-
vestigde huisartsen dan lijkt het er op dat de spreiding van “startende” waarnemers tot nu 
toe niet tot grote verschillen in huisartsendichtheid heeft geleid. 
 
 

4.3 Beperkingen van deze studie 
 
Bij het in kaart brengen van de regionale aansluiting tussen vraag en aanbod van huis-
artsenzorg in Nederland werden we geconfronteerd met een aantal aspecten dat een juiste 
interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. Ter afsluiting van dit rapport, en als ‘agenda’ 
voor verder onderzoek, worden deze hieronder opgesomd. 
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Regionale schaal 
In de eerste plaats speelt de regionale schaal een belangrijke rol. Naarmate het aggregatie-
niveau lager is waarop die aansluiting moet worden bepaald, spelen grensoverschrijdende 
patiëntstromen een steeds grotere verstorende rol. Er zijn situaties waarbij een deel van de 
patiënten van een huisarts niet in dezelfde gemeente of WGR-regio woonachtig zijn als 
de praktijklocatie van de huisarts, maar in de naastliggende gemeente of regio. Deze 
situatie doet zich vooral voor in de kleinere gemeenten.  
Voor de grote steden kan het daarbij overigens zo zijn dat het niveau van de gemeente al 
een te hoog aggregatieniveau is. 
 
Beschikbaarheid van gegevens 
In de tweede plaats speelt de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens een doorslag-
gevende rol. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vraag- en aanbodgegevens. 
 
Vraaggegevens 
Aantal inwoners 
Voor wat betreft de vraaggegevens wordt in eerste instantie gekeken naar het aantal 
inwoners per fte huisarts. Het CBS heeft betrouwbare gegevens over het aantal inwoners 
op diverse aggregatieniveaus. Echter, er kunnen situaties zijn waarbij personen 
woonachtig zijn in een bepaalde gemeente terwijl men geen gebruik maakt van de lokale 
huisartsenzorg. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die officieel ingeschreven zijn als 
inwoner in de gemeente waar ze studeren, maar toch nog vooral gebruik maken van de 
huisarts in de ouderlijke woonplaats. 
Het is dus niet altijd mogelijk om de vraag naar zorg goed te kwantificeren met behulp 
van het officiële aantal inwoners. In diverse gemeenten kunnen bijzondere situaties een 
rol spelen. Het kan dan dus gaan om de aanwezigheid van onderwijsinstellingen, maar 
ook om zorginstellingen (bijvoorbeeld, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen 
voor geestelijk gehandicapten of psychiatrische klinieken) of onderdelen van de krijgs-
macht. In dergelijke situaties kan er sprake zijn van inwoners die geen beroep hoeven 
doen op de lokale huisartsenzorg omdat er al een eigen “eerstelijns” zorgvoorziening is 
(studentenarts, instellingsarts, legerarts) of omdat ze een beroep blijven doen op de 
huisarts in een andere gemeente (de oorspronkelijke woongemeente). Het kan ook 
gebeuren dat er mensen zijn die een beroep moeten doen op de lokale huisartsenzorg, 
maar geen inwoner zijn van de betreffende gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
toeristische voorzieningen. De Waddeneilanden herbergen in de zomer veel meer 
toeristen dan inwoners. Dat verklaart deels waarom er daar sprake is van een zeer laag 
aantal inwoners per fte huisarts. 
Afgezien van het punt dat dus niet altijd goed geteld kan worden hoeveel mensen een 
beroep moeten doen op de lokale huisartsenzorg, geldt ook nog dat het aantal inwoners 
alleen maar een indirecte aanwijzing is voor de omvang van de zorgvraag. Een relatief 
oudere bevolking zal bijvoorbeeld meer zorg vragen dan een relatief jongere bevolking. 
 
Aantal contactminuten 
Om niet alleen het aantal inwoners in de analyses te betrekken maar ook andere 
demografische kenmerken van de bevolking is gebruik gemaakt van gegevens uit 
VAAM. Zoals al eerder aangegeven wordt voor VAAM gebruik gemaakt van gegevens 
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uit LINH. Echter de gegevens uit LINH zijn afgeleid uit landelijke gegevens over de 
zorgvraag. Met regionale verschillen in de zorgvraag onafhankelijk van demografische 
verschillen, wordt geen rekening gehouden. Uit verschillende studies mag echter wel 
geconcludeerd worden dat er, ook na correctie voor demografische kenmerken, 
verschillen zijn tussen gemeenten en regio’s in bijvoorbeeld het aandeel mensen met 
overgewicht, het aandeel mensen met een langdurige aandoening of het aandeel mensen 
met een minder dan goede ervaren gezondheid (http:/www.zorgatlas.nl). 
Een belangrijk punt daarbij is ook nog dat er situaties zijn waarin de lokale huisartsen niet 
alleen zorgen voor de reguliere huisartsenzorg, maar ook voor de farmaceutische en/of de 
verloskundige zorg. De zogeheten “apotheekhoudende huisartsen”, zijn daarbij juist ge-
machtigd om een apotheek te houden omdat hun verzorgingsgebied qua aantal inwoners 
niet groot genoeg is voor een normale apotheek. Verloskundig actieve huisartsen komen 
daar voor waar de bevolkingsdichtheid te klein is voor een normale verloskundige 
praktijk. Omdat er geen rekening kan worden gehouden met de eventuele farmaceutische 
en verloskundige zorg, blijft ook het aantal contactminuten slechts een benadering van de 
werkelijke vraag naar door de lokale huisartsen te leveren zorg. 
 
Aanbodgegevens 
Aantal huisartsen 
Voor wat betreft het aanbod aan huisartsen is gebruik gemaakt van de huisartsenregistra-
tie van het NIVEL. Dit betreft een vrijwillige registratie waarin door intensief verzamelen 
van gegevens verreweg de meeste zelfstandig gevestigde huisartsen en HIDHA’s in 
Nederland in de registratie zijn opgenomen. Ook zijn circa 650 waarnemers opgenomen 
in het registratiesysteem die aan het begin staan van hun carrière als huisarts en her en der 
aan het waarnemen zijn voordat ze zich ergens meer definitief vestigen. Van hen kan niet 
goed vastgesteld worden op welke locaties zij precies werken en hoeveel zij daar precies 
werken. Verder ontbreekt het zicht op nog eens circa 1.000 waarnemers in Nederland, die 
aan het einde van hun carrière als huisarts zo nu dan waarnemen. Voor het aantal fte van 
werkzame huisartsen is het overigens geen probleem dat deze waarnemers missen, aan-
gezien het volume aan werk dat uitbesteed wordt aan deze waarnemers, in mindering 
gebracht moet worden op het volume aan zorg dat door de zelfstandig gevestigde 
huisartsen en hun HIDHA’s gewerkt wordt. 
In toenemende mate is er echter een schemergebied tussen de functie “waarnemer” en 
“HIDHA”. Het komt voor dat een pas afgestudeerde huisarts zegt als HIDHA werkzaam 
te zijn in een bepaalde praktijk, terwijl de zittende huisarts stelt dat hij een waarnemer 
inhuurt.  
Op landelijke schaal zullen de aantallen zelfstandig gevestigde huisartsen en HIDHA’s 
niet veel afwijken van de werkelijke situatie. Op een lager aggregatieniveau zal de 
betrouwbaarheid echter afnemen.  
 
Aantal fte 
In de huisartsenregistratie worden gegevens opgenomen over het aantal fte. Voor een deel 
worden de gegevens overgenomen uit de gegevensverzameling van het NIVEL ten 
behoeve van KiesBeter.nl (http://www.kiesbeter.nl) en voor een deel worden de gegevens 
verkregen uit de jaarlijkse enquête onder pas afgestudeerden. Huisartsen die zich vestigen 
in een eigen praktijk of als HIDHA, wordt gevraagd hoeveel fte men bij de start van de 
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werkzaamheden is gaan werken. Vervolgens blijft dit aantal fte in de registratie staan tot 
het moment dat wij via een andere bron nieuwe gegevens krijgen. Voor een deel is dat 
geactualiseerd met de vragenlijstonderzoeken die in 2001 en 2006 hebben plaatsgevonden 
onder alle huisartsen en de continue online dataverzameling die vanaf 2009 plaatsvindt in 
het kader van KiesBeter.nl. Maar we kunnen niet altijd instaan voor de betrouwbaarheid 
van dit gegeven. Vóór 2000 werd in de pas afgestudeerde vragenlijst overigens gevraagd 
naar dagdelen en niet naar fte. 
Er ontstaan vooral problemen als op een lager aggregatieniveau gekeken wordt naar het 
aantal fte. Het totaal aantal gewerkte fte in een gemeente met bijvoorbeeld 5 huisartsen 
wordt sterker beïnvloed door individuele keuzes van één van de huisartsen dan in een 
gemeente met 100 huisartsen. In een gemeente met 100 huisartsen is het daarbij ook nog 
eens veel waarschijnlijker dat keuzes van de ene huisarts toevallig worden gecompen-
seerd door tegengestelde keuzes van een andere huisars (wet van de grote getallen). 
 
Conclusie ten aanzien van de beperkingen van deze studie 
Dus zowel over het aantal inwoners, het aantal contactminuten, het aantal huisartsen maar 
zeker over het aantal fte zullen op een lager aggregatieniveau de gegevens met enige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 
De uitkomsten moeten dan ook worden gezien als een middel om indicaties te krijgen in 
welke regio’s of gemeenten er wellicht tekorten of overschotten zijn. Om daar zeker over 
te zijn zal nader onderzoek in de te onderzoeken regio of gemeente plaats moeten vinden. 
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Bijlage 1: Regionale spreiding “startende” waarnemers 
 
 
 
Inleiding 
 
In dit rapport is uitgebreid gekeken naar de regionale spreiding van “gevestigde” huis-
artsen. Het gaat dan om zelfstandig gevestigde huisartsen en huisartsen die zich gevestigd 
hebben als HIDHA. De waarnemers zijn buiten beeld gebleven, omdat we van hen alleen 
maar weten waar ze wonen en niet waar ze werken. Bovendien is een deel van de waar-
nemers niet bij het NIVEL bekend. Alleen de huisartsen die relatief recent zijn afge-
studeerd en die nog gevolgd worden door het NIVEL met de “vragenlijst voor pas 
afgestudeerde huisartsen”, zijn met naam en toenaam en dus ook met woonadres bij ons 
bekend. Dit wordt ook wel de groep van “startende” waarnemers genoemd. De overige 
waarnemers bestaan uit bijvoorbeeld voormalig gevestigde huisartsen die aan het eind 
van hun carrière als huisarts ervoor kiezen om niet geheel te stoppen, maar om gedurende 
een kortere of langere overgangsperiode te gaan waarnemen.  
In deze bijlage wordt in het kader van de regionale spreiding gevestigde huisartsen en 
HIDHA’s ook aandacht besteed aan de spreiding van “startende” waarnemers. Immers 
regionale tekorten aan huisartsen kunnen ook hun oorzaak vinden in het feit dat het 
moeilijk is waarnemers te vinden. 
De uitkomsten in deze bijlage zijn een samenvatting van een notitie die door het NIVEL 
voor het Capaciteitsorgaan is opgesteld. 
 
 
Concentratie rond huisartseninstituten 
 
De “startende” waarnemers wonen vooral in en rond de steden met een universitair 
huisartsinstituut. Bij elkaar gaat het om ongeveer 405 van de 669 “startende” waarnemers 
in 2009. Dus 60,5% van alle “startende” waarnemers woont vlakbij één van de acht 
huisartsinstituten. Omdat Amsterdam twee huisartsinstituten heeft, zijn de “startende” 
waarnemers in feite voor een groot deel geconcentreerd in zeven regio’s. Dat zijn op 
zichzelf natuurlijk de wat grotere regio’s wat betreft het aantal huisartsen en het aantal 
inwoners. In totaal werkt namelijk 31,9% van alle “gevestigde” Nederlandse huisartsen 
en woont 30,8% van alle Nederlanders in deze zeven regio’s. 
In die regio’s gaat het om gemiddeld 1 “startende” waarnemer op 7 gevestigde huisartsen. 
In de regio Rijnmond (Rotterdam en omgeving) is sprake van een relatief iets kleiner 
aantal waarnemers: 1 op 13. In Zuid-Holland-Noord (Leiden en omgeving) gaat het om 1 
op 10, in Centraal en Westelijk Groningen om 1 op 8, in Utrecht, Arnhem/Nijmegen en 
Agglomeratie Amsterdam om 1 op 6 en in Maastricht en Mergelland om 1 “startende” 
waarnemer op 4 ‘gevestigde’ huisartsen. 
 
 

Regionale spreiding van huisartsen, NIVEL 2011 37 



Concentratie in enkele andere regio’s 
 
Er zijn tien regio’s waar ook nog relatief veel “startende” waarnemers zitten. Het gaat dan 
om regio’s waar gemiddeld 1 “startende” waarnemer op 15 huisartsen woont met een 
spreiding van 1 op 10 tot 1 op 19. Bij elkaar woont hier nog eens 23,3% van alle 
“startende” waarnemers, bij een aandeel van 26,7% van alle ‘gevestigde’ huisartsen in 
Nederland en 27,0% van alle Nederlanders. Het gaat om West-Friesland (1 ‘startende’ 
waarnemer op 10 ‘gevestigde’ huisartsen), Gooi en Vechtstreek (1 op 11), Steden-
driehoek (1 op 12), Noordoost-Brabant (1 op13), West-Kennemerland (1 op 13), 
Noordwest-Veluwe (1 op 17), Noord- en Midden-Drenthe (1 op 18), Eem en Vallei (1 op 
18), Haaglanden (1 op 18) en West-Brabant (1 op 19). 
Samen met de zeven regio’s met een huisartsinstituut, is daarmee in totaal 83% van alle 
“startende” waarnemers gelokaliseerd 
 
 
Regio’s met weinig “startende” waarnemers 
 
Er zijn tweeëntwintig regio’s waar de overige 16,1% van de “startende” waarnemers 
wonen. In deze regio’s werkt wel 38,9% van alle gevestigde huisartsen en woont 39,6% 
van alle Nederlanders. Gemiddeld gaat het in deze regio’s om een verhouding van 1 
“startende” waarnemer op 32 huisartsen, met een spreiding van 1 op 21 huisartsen tot 1 
op 89 huisartsen.  
 
 
Regio’s zonder “startende” waarnemers 
 
Er zijn drie regio’s waar geen “startende” waarnemers wonen: de Kop van Noord-
Holland, de Oosterschelde regio en Zeeuws-Vlaanderen. In deze drie regio’s samen, 
werkt overigens 2,5% van alle regulier werkzame huisartsen en woont 2,6% van alle 
Nederlanders. 
 
 
Conclusies  
 
De “startende” waarnemers wonen vooral in de zeven regio’s met een huisartsinstituut: 
61% van alle “startende” waarnemers woont daar, terwijl in die regio’s slechts 32% van 
alle gevestigde huisartsen werkzaam zijn. Dat de “startende” waarnemers zo sterk ge-
concentreerd wonen, betekent echter nog niet dat ze alleen maar als waarnemer in de 
directe omgeving werken. Men kan immers ook buiten de eigen regio waarnemen. Maar 
in de regio’s zonder een huisartseninstituut zal een groter deel van de waarnemingen 
onderling door de gevestigde huisartsen moeten worden opgevangen. Waarschijnlijk zal 
ook een groter deel opgevangen worden door huisartsen die met hun praktijk zijn gestopt 
maar wel nog waarnemingen doen. 
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De ongelijke spreiding van de “startende” waarnemers, betekent dat er ook een ongelijke 
spreiding is van huisartsen die op zoek zijn naar een huisartspraktijk. Uit de jaarlijkse 
NIVEL vragenlijst onder pas afgestudeerde huisartsen blijkt immers dat de meeste 
“startende” waarnemers op zoek zijn naar een praktijk en dat de meeste praktijkzoekers 
als waarnemer werkzaam zijn. Maar ondanks het feit dat de ‘startende’ waarnemers en 
dus ook de praktijkzoekers al sinds jaar en dag geconcentreerd zijn in de zeven regio’s 
met een huisartsinstituut, heeft dat nog nooit tot een scheve landelijke verdeling van het 
aantal huisartsen geleid. 
 
 
 Percentage 

van alle 
“startende” 

waarnemers 
in Nederland 

in 2009 

Percentage 
van alle 

“gevestigde” 
huisartsen in 
Nederland in 

2009

Percentage 
van alle 

inwoners
in 

Nederland 
in 2009

Gemiddeld 
aantal 

“gevestigde” 
huisartsen per 

“startende” 
waarnemer

Laagste 
aantal 

“gevestigde” 
huisartsen per 

“startende” 
waarnemer 

Hoogste 
aantal 

“gevestigde” 
huisartsen per 

“startende” 
waarnemer

7 regio’s (met 
HA-instituut) 60,5% 31,9% 30,8%  1 : 7  1 : 4 1 : 13
10 regio’s  23,3% 26,7% 27,0% 1 : 15 1 : 10 1 : 19
22 regio’s 16,1% 38,9% 39,6% 1 : 32 1 : 21 1 : 89
3 regio’s 0,0% 2,5% 2,6% - - -
   
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 1 : 13  1 : 4 1 : 89
   
N 
42 regio’s 

669 
“startende” 

waarnemers 

8.798
“gevestigde” 

huisartsen

16.486
duizend 

inwoners
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Bijlage 2: Overzicht van regio’s naar risicofactor 
 
 
 

Relatieve positie ten aanzien van  WGR-
nr 

WGR-naam 
Aantal inwoners 

per fte huisarts
Percentage groei in 

aantal fte van 
huisartsen

Percentage 
huisartsen ouder dan 

55 jaar
1 Oost-Groningen 3 2 3
2 Noord-Groningen en Eemsmond 5 4 3
3 Centraal en westelijk Groningen 3 3 3
4 Friesland-Noord 4 3 3
5 Zuidwest-Friesland 3 3 3
6 Friesland-Oost 4 3 3
7 Noord- en Midden-Drenthe 3 2 4
8 Zuidoost-Drenthe 3 3 3
9 Zuidwest-Drenthe 4 3 3
10 IJssel-Vecht 3 3 3
11 Stedendriehoek 3 3 3
12 Twente 2 3 3
13 Oost-Gelderland 3 2 3
14 Arnhem/Nijmegen 3 3 3
15 Rivierenland 3 3 3
16 Eem en Vallei 3 3 3
17 Noordwest-Veluwe 3 3 4
18 Flevoland 3 3 3
19 Utrecht 3 3 3
20 Gooi en Vechtstreek 3 2 3
21 Agglomeratie Amsterdam 3 3 3
22 Westfriesland 3 3 3
23 Kop van Noord-Holland 3 2 2
24 Noord-Kennemerland 3 3 3
25 West-Kennnemerland 3 3 3
26 Zuid-Holland-Noord 3 3 3
27 Zuid-Holland-Oost 3 3 4
28 Haaglanden 3 4 3
29 Rijnmond 3 3 3
30 Zuid-Holland-Zuid 3 3 3
31 Oosterschelde regio 3 3 4
32 Walcheren 4 3 4
33 Zeeuwsch-Vlaanderen 3 3 2
34 West-Brabant 2 3 3
35 Midden-Brabant 2 3 3
36 Noordoost-Brabant 3 3 3
37 Zuidoost-Brabant 3 3 3
38 Noord-Limburg 3 3 3
39 Midden-Limburg 3 3 4
40 Westelijke Mijnstreek 4 3 2
41 Oostelijk Zuid-Limburg 4 3 2
42 Maastricht en Mergelland 4 3 3

 
Legenda:  
Rood : minimaal 5% ongunstiger dan gemiddeld (met 1 = > 15% ongunstiger; 2 = 5-15% ongunstiger); 
Ongekleurd : ± 5% rond het gemiddelde ( = 3);  
Groen : minimaal 5% gunstiger dan gemiddeld (met 4 = 5-15% gunstiger; 5 = >15% gunstiger). 
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