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Voorwoord 

 

De evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg (ELGZ), waarvan in dit rapport verslag wordt 

gedaan, past in het kader van de omvangrijke stelselwijziging van de gezondheidszorg die op 

Curaçao gaande is. Deze evaluatie is een positiebepaling van de ELGZ. De resultaten en de 

aanbevelingen die op basis daarvan zijn opgesteld bieden beleidsmakers en 

beroepsbeoefenaren aanknopingspunten om, in het kader van een beleidsvisie op de 

Curaçaose gezondheidszorg in het algemeen en de ELGZ in het bijzonder, verdere stappen te 

zetten. 

In 2010 werd het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg,  

benaderd om een voorstel in te dienen voor een evaluatiestudie. Een adviesorgaan van de 

overheid, de Eilandelijke Raad voor de Volksgezondheid van Curaçao, trof destijds 

voorbereidingen voor een integraal beleidsplan voor de gezondheidszorg tegen de achtergrond 

van de naderende onafhankelijke status van Curaçao binnen het Koninkrijk per 10 oktober 

2010. Een onderdeel van het beleidsplan betrof een plan voor de ELGZ, dat gebaseerd zou 

moeten zijn op adequate informatie over de huidige situatie van de ELGZ met aanbevelingen 

voor nieuw beleid. De Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) was nauw betrokken bij deze 

ontwikkelingen.  Op basis van de terms of reference van de Raad heeft het NIVEL een 

voorstel ingediend voor een evaluatie overeenkomstig de systematiek van de Primary Care 

Evaluation Tool (PCET), die in samenwerking met het Europese hoofdkwartier van de WHO 

was ontwikkeld en door het NIVEL, in opdracht van de WHO, inmiddels in 10 landen is 

toegepast. Doel van het gebruik van de PCET was steeds het in kaart brengen van de ELGZ 

teneinde (beleids-)aanbevelingen te formuleren voor verbeteringen in de eerstelijnszorg. 

Hoewel het project eind 2010 werd toegekend is het begin van de werkzaamheden, 

aanvankelijk bedoeld  per 1 januari 2011, om verschillende redenen enkele malen uitgesteld. 

In de loop van 2011werd duidelijk dat de regie over het project was overgedragen van de 

Raad voor de Volksgezondheid naar het Ministerie van GMN.  Nadat duidelijkheid was 

verkregen over een aantal voorwaarden waaronder de uitvoering van het project zinvol kon 

plaats vinden, is het onderzoek op 1 maart 2012 begonnen. 

 

Het NIVEL heeft de studie is uitgevoerd  in goede samenwerking met velen op Curaçao. De 

auteurs zijn zeer erkentelijk voor alle medewerking die zij in de loop van het 

onderzoeksproject hebben ondervonden. In de eerste plaats willen ze alle huisartsen en 

patiënten bedanken die bereid zijn geweest een vragenlijst voor dit onderzoek in te vullen. 

Van het Ministerie van GMN gaat dank uit naar de voormalige Minister, mevrouw Jacinta 

Scoop- Constancia, naar mevrouw Gera Christina, mevrouw Sherlyne Eisden, mevrouw 

Jeanine Constansia-Kook. De Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV), in de personen van 

Dr. Homan Jeung,  Dr.Rob Meijer, Dr. Eric Doran, en mevrouw Dr. Natasha Rog, behoorde 

tot de initiatiefnemers van dit onderzoek en is nauw betrokken geweest in alle fasen van de 

voorbereiding en uitvoering. Dank gaat ook uit naar het Centraal Bureau voor de Statistiek 

Curaçao (CBS-C), met name naar de directeur Sean de Boer en mevrouw Barbara Perquin, 

die op vakkundige wijze leiding heeft gegeven aan het veldwerk. De onderzoekers hebben 

interviews gehouden met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, verzekeraars en de 
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thuiszorg op Curaçao. Zij danken de gesprekpartners van: Bureau Ziektekosten Verzekering 

(BZV); Curaçaose Vereniging van Fysiotherapeuten (CVF); Diethetic Society Curaçao 

(DSC); Kraamkliniek Curaçao; Curaçaose Vereniging van Logopedisten (CVL); de Nationale 

Associatie van Verzekeraars (NAVV); Vereniging van Psychologen (Asosiashon Antiano di 

Psikologo; AAP); de Sociale Verzekeringsbank (SVB); SOKUDI (Diabetes Vereniging 

Curaçao); Stichting Thuiszorg Banda'bou; Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses 

Margriet’; de Curaçaose Vereniging voor Verloskundigen (CVV) en de Vereniging van 

Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). 

Zonder een goede coördinatie- en verbindingsfunctie tussen Curaçao en ‘Utrecht’ zou dit 

onderzoek niet mogelijk zijn geweest. De onderzoekers zijn de heer Ronald Westerhof en 

mevrouw Soraya Verstraeten zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij deze functie hebben 

vervuld. 

Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.      

 

Utrecht, december 2012 

 

De auteurs 
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Samenvatting  

 

Opzet en uitvoering van de studie 

 

De evaluatiestudie van de eerstelijnsgezondheidszorg (ELGZ) op Curaçao, die in de loop van 

2012 heeft plaats gevonden, is gebaseerd op gegevens uit vragenlijsten ingevuld door 

huisartsen en hun patiënten, systematisch verzamelde gegevens over de nationale context van 

de ELGZ, interviews met belanghebbenden en informatie uit beleidsdocumenten. Op één na, 

hebben alle huisartsen op Curaçao meegedaan aan het onderzoek en de doelstelling om van 12 

patiënten per deelnemende huisarts een ingevulde vragenlijst te ontvangen werd geheel 

gerealiseerd. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de systematiek en met gebruikmaking 

van de meetinstrumenten van de Primary Care Evaluation Tool, die door het NIVEL in 2008 

werd ontwikkeld voor het Europese hoofdkwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO).      

 

Resultaten 

 

Nationale vragenlijst en interviews 
Sturing en toezicht  

De beide pijlers van het overheidsbeleid, volksgezondheid en het zorgsysteem, vragen veel 

aandacht van het Ministerie van GMN. Wat het zorgsysteem betreft is een eerste prioriteit de 

daadwerkelijke invoering van de geplande stelselherziening, waarvan een nieuwe 

geïntegreerde zorgverzekering en een nieuw honoreringsstelsel deel uitmaken. De bouw van 

een nieuw ziekenhuis is een plan dat al jaren moeilijk tot uitvoering komt. Hoewel de 

ophanden zijnde hervormingen zeker consequenties hebben voor de ELGZ ontbreekt in de 

huidige beleidsdocumenten vooralsnog een visie op de ELGZ respectievelijk op de rol van de 

ELGZ in het gehele zorgsysteem. Dat kan mede zijn oorzaak vinden in het feit dat de centrale 

rol die het Ministerie van GMN heeft toebedeeld gekregen in de uitvoering van de 

beleidsplannen pas sinds 2010 duidelijk is omschreven. De eisen die momenteel aan het 

Ministerie worden gesteld zijn dan ook aanzienlijk. 

  

Vooral als instrument om de kosten te beteugelen bestaat er sinds 2005 een beperking van de 

instroom van medische beroepsbeoefenaren op Curaçao. Om zich op het eiland als huisarts te 

vestigen is het niet noodzakelijk een beroepsopleiding tot huisarts te hebben gevolgd. Ook 

bestaat er van overheidswege geen systeem van herregistratie. De geldende 

nascholingsverplichting voor huisartsen berust op een convenant met zorgverzekeraars. Er 

bestaat regelgeving die de overheid mogelijkheden geeft de kwaliteit van de zorg te 

waarborgen. Zo moet, op basis van systematisch verzamelde gegevens, getoetst worden of 

verantwoorde zorg wordt geleverd. 
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Het huidige zorgverzekeringsstelsel is gefragmenteerd en weinig overzichtelijk; zorgverleners 

ondervinden daar soms hinder van bij hun declaraties. De honorering is momenteel nog 

afhankelijk van de wijze waarop patiënten zijn verzekerd. In de toekomst wil men meer 

prikkels inbouwen voor bepaalde aandachtsgebieden in de zorgverlening.  

Zorgverleners en patiënten 

De meeste huisartsen op Curaçao zijn vrij gevestigd en in Nederland opgeleid. Hoewel er 

geen norm voor bestaat, wordt geen overschot of een tekort gerapporteerd; gemiddeld is er 

één huisarts per 1860 inwoners. Huisartsen hebben formeel een poortwachtersfunctie voor 

toegang tot de tweedelijnszorg, maar die lijkt niet naar behoren te werken, aangezien 

patiënten zich ook zonder verwijzing tot de tweede lijn wenden. Overigens zijn geen 

verwijscijfers van huisartsen beschikbaar. De meeste, maar niet alle, huisartsen maken deel uit 

van een dienstgroep die de diensten gedurende avond, nacht en weekend onderling verdelen. 

De meeste medisch specialisten zijn vrij gevestigd en hebben een praktijk buiten het 

ziekenhuis. Met de komst van het nieuwe ziekenhuis is het de bedoeling dat die situatie gaat 

veranderen. In tegenstelling tot huisartsen wordt een ernstig tekort gemeld aan verloskundigen 

en maatschappelijk werkers. Laatstgenoemde discipline komt in feite niet voor in de 

Curaçaose  ELGZ. Verloskundigen zijn zelfstandig gevestigd; hun onderlinge samenwerking 

en de inbedding in de ELGZ (met name met betrekking tot de Kraamkliniek) lijkt een punt 

van aandacht. De Kraamkliniek heeft de afgelopen jaren veel terrein verloren op de 

verloskundige markt. Aan de wens van veel zwangere vrouwen om door een gynaecoloog 

begeleid te worden en in het ziekenhuis te bevallen blijkt vaak te worden voldaan. Thuiszorg, 

die vanuit twee organisaties wordt geboden, is alleen beschikbaar op verwijzing door een 

huisarts. Omdat verzekeraars het volume aan thuiszorg lijken te beperken wordt een groei van 

de particuliere markt voor thuiszorg verwacht. Door overcapaciteit in de fysiotherapie staan 

omzetten onder druk en is er onderling concurrentie. De rol van patiënten in de Curaçaose 

gezondheidszorg en daarmee verband houdende wetgeving zijn weinig ontwikkeld. 

Patiëntenorganisaties zijn actief in het geven van voorlichting en hulp aan hun leden en zijn 

nauwelijks uit op beïnvloeding van het beleid.  

 

Huisartsen op Curaçao 
De gemiddelde leeftijd van de huisartsen is 52 jaar en ze werken gemiddeld 22 jaar in die 

hoedanigheid. Bijna twee derde heeft geen beroepsopleiding tot huisarts gevolgd. De 

gemiddelde werkweek bedraagt 40 uur, maar de spreiding is groot. Per dag zijn er 39 

consulten. Afspraakspreekuren zijn verre van algemeen en alle huisartsen gaven dan ook aan 

dat een patiënt desgewenst nog dezelfde dag geholpen kan worden. Ondanks dat er weinig 

sprake lijkt van georganiseerde ontwikkeling van evidence-based richtlijnen voor optimale 

zorg geeft bijna drie kwart aan ze regelmatig te gebruiken. Naar verluid worden op 

individuele basis buitenlandse richtlijnen en standaarden geraadpleegd. Klachtenbussen zijn 

in slechts weinig praktijken te vinden. Patiëntendossiers worden doorgaans goed bijgehouden 

maar het informatiesysteem waarmee dat gebeurt lijkt weinig geavanceerd; het kost de meeste 

huisartsen bijvoorbeeld veel moeite categorieën patiënten te identificeren op basis van risico 

of aandoening. Vier op de tien huisartsen werkt solo; terwijl een kwart in duo praktijken 

werkzaam is.  Gestructureerde samenwerking langs medische lijnen (d.w.z.  met collega 

huisartsen en medisch specialisten) is frequenter en beter ontwikkeld dan samenwerking met 

andere disciplines binnen de ELGZ.  Het meeste eerstelijnsoverleg wordt gerapporteerd met 

fysiotherapeuten; door ruim de helft van de huisartsen. Minder dan de helft heeft regelmatig overleg 

met een wijkverpleegkundige. 
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De huisartsen lijken tamelijk goed geoutilleerd; van een lijst van 30 items van medische 

uitrusting waren er gemiddeld 23 beschikbaar. Niettemin antwoordt een derde geen of 

onvoldoende toegang hebben tot faciliteiten voor beeldvormende diagnostiek. In hun rol als 

arts tot wie patiënten zich het eerst wenden wanner ze klachten met hun gezondheid hebben 

doen de huisartsen op Curaçao het redelijk, al is het verschil met hun Nederlandse collega’s 

aanzienlijk. Dat verschil is kleiner als het gaat om de betrokkenheid bij de behandeling en 

begeleiding van (chronische) ziekten. Verreweg het minst ontwikkeld in het taakprofiel van 

de Curaçaose huisarts zijn de medisch technische verrichtingen. Verrichtingen zoals kleine 

chirurgie worden zeer weinig gadaan. Daar staat tegenover dat veel huisartsen wel een 

variëteit aan preventieve activiteiten aanbieden evenals gezinsplanning. 
 

Oordelen en wensen van patiënten 
Patiënten ondervinden vrijwel geen financiële belemmeringen voor het bezoeken van de 

huisarts. De fysieke bereikbaarheid tijdens kantooruren lijkt ook goed. Hoewel de beperkte 

openingstijden buiten kantooruren ook door de patiënten wordt aangegeven, zijn deze geen 

reden tot ontevredenheid. In ruime meerderheid zijn patiënten tevreden met de openingstijden. 

Dat neemt niet weg dat één op de zes patiënten in het afgelopen jaar zonder tussenkomst van 

de huisarts de Spoedeisende Hulp heeft bezocht. Patiënten zijn er verder tevreden over dat ze 

zonder afspraak direct bij de huisarts terecht kunnen en er is waardering voor de behandeling 

aan de receptie. De wachtruimte wordt door een grote meerderheid prettig gevonden, al is die 

vaak niet per rolstoel bereikbaar Patiënten staan in het algemeen al jarenlang bij hun huisarts 

ingeschreven en ze bezoeken hem of haar gemiddeld 5x per jaar, waarbij een consult 

gemiddeld een kwartier duurt. Patiënten gaan bij voorkeur met duidelijke ‘voelbare’ klachten 

naar de huisarts. Nervositeit of vermoeidheid zijn voor de meeste mensen geen reden; ze 

vinden dan ook in meerderheid dat hun huisarts er niet is voor persoonlijke problemen en 

zorgen. Een grote meerderheid vindt dat de huisarts hem of haar kent, voldoende tijd neemt, 

goed luistert en uitleg geeft. Ook praat de huisarts volgens de meeste patiënten met hen over 

gezonde voeding en voldoende beweging; al komen roken en problematisch alcoholgebruik 

veel minder vaak aan de orde. Kritischer zijn de patiënten over de beschikbare 

praktijkuitrusting en over de (geringe) geneigdheid van hun huisarts huisbezoeken af te 

leggen. Over de informatieoverdracht tussen huisartsen en medisch specialisten, in geval van 

een verwijzing en na behandeling in de tweede lijn, zijn verreweg de meeste patiënten 

tevreden. Slecht weinigen vinden dat het lastig is door hun huisarts te worden doorverwezen. 

 

Overzicht van kern indicatoren 
 

Onderstaande tabel is een overzicht van de resultaten op basis van een geselecteerd aantal 

indicatoren. 
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Tabel 1: Geselecteerde indicatoren met betrekking op de eerstelijnszorg op Curaçao 

Systeemfunctie Proxy indicatoren 
 

Resultaat 

Sturing en toezicht 

 Afdeling binnen het Ministerie van GMN  specifiek 

belast met de ELGZ  
nee 

Aandeel praktijken waarin een klachtenbus en -

procedure voor patiënten is (volgens opgave van de 

huisartsen)  

13.8% 

Financiering 

 Aandeel huisartsen dat zelfstandig is gevestigd 

(volgens huisartsen survey) 
74.8% 

Aandeel patiënten die aangeven dat ze moeten 

bijbetalen voor voorgeschreven medicatie  
17.7% 

Menskracht en middelen 

 
Aandeel artsen op Curaçao werkzaam in de eerste lijn 49% 

Gemiddelde leeftijd van de huisartsen  52 jaar 

Aandeel huisartsen met afgeronde specialisatie 

(beroepsopleiding tot huisarts) 
27.5% 

Gemiddelde tijd die huisartsen opgeven te besteden 

aan het lezen van professionele literatuur (per maand) 
13.6 uur 

Gemiddeld aanwezige medische uitrusting volgens 

opgave van de huisartsen (o.b.v. een lijst van 30 items) 
23 items 

Aandeel huisartsen die aangeven geen of onvoldoende 

toegang hebben tot laboratorium faciliteiten 
18.8% 

Aandeel huisartsen die aangeven geen of onvoldoende 

toegang hebben tot beeldvormende diagnostiek 
33.8% 

Aandeel huisartsen die aangeven een computer te 

gebruiken voor het bijhouden van patiëntendossiers 
66.3% 

Zorgverlening en kwaliteit 

- toegankelijkheid Aandeel patiënten die ten hoogste 20 minuten moeten 

reizen om de huisartspraktijk te bereiken 
84.2% 

Gemiddelde praktijkgrootte (volgens opgave huisarts) 1966 

Gemiddeld aantal consulten per dag (volgens opgave 

van de huisartsen) 
38.8 

Gemiddeld aantal huisbezoeken per week (volgens 

opgave van de huisartsen) 
3 

Gemiddeld aantal werkuren per week  (volgens opgave 

van de huisartsen) 
39.6 uur 

Gemiddelde duur van een consult (volgens opgave van 

patiënten) 
15 minuten 
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Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per patiënt 

per jaar  (volgens opgave van patiënten) 
5.3 

Huisartspraktijken die tenminste 1 keer per week 

tijdens avonduren open zijn  
30% 

Aandeel patiënten dat aangeeft nog dezelfde dag 

terecht te kunnen (tijdens openingstijden) 
55% 

Gemiddeld aantal (nieuwe) verwijzingen in 4 weken 

(naar 8 specialismen) 
28 

- coördinatie Aandeel huisartsen die in een solopraktijk werken 38.8% 

Aandeel huisartsen die structureel overleg voeren met 

(wijk)verpleegkundigen 
43.8% 

Aandeel huisartsen die structureel overleg voeren met 

apothekers 
42.5% 

- continuïteit Aandeel huisartsen die van alle patiënten per contact   

medische dossiers bijhouden  
87.5% 

Aandeel patiënten die zeggen de huisarts niet zelf te 

hebben gekozen 
11.4% 

Aandeel patiënten die langer dan een jaar bij dezelfde 

huisarts staan ingeschreven 
91.4% 

- breedte van het 

zorgaanbod 
Rol van de huisarts als eerste contact voor 

gezondheidsproblemen (gemiddelde score op 18 

indicatoren, 1= nooit; 4=altijd) 

2.87 

Betrokkenheid huisartsen bij behandeling en 

begeleiding van ziekten (gemiddelde score op 18 

indicatoren, 1= nooit; 4=altijd) 

3.01 

Betrokkenheid van huisartsen bij het uitvoeren van 

kleine medische verrichtingen (gemiddelde score op 16 

indicatoren; 1= nooit; 4=altijd) 

1.82 

Aandeel huisartsen die griepvaccinaties bij hoog 

risicogroepen uitvoeren  
90% 

Aandeel huisartsen die baarmoederhalskanker 

screening uitvoeren 
86.3% 

Aandeel huisartsen die gezinsplanning en anticonceptie 

aanbieden 
98.7% 

Aandeel Huisartsen die gezondheidsvoorlichting op 

scholen geven 
8.7% 

Aandeel huisartsen die structureel overleg hebben met 

sleutelfiguren (buiten de gezondheidszorg) in het 

praktijkgebied 

10% 

 

Kwaliteit van zorg 
Aandeel huisartsen die regelmatig klinische richtlijnen 

gebruiken 
70.0% 

Aandeel huisartsen die tevredenheid onder patiënten 

meten 
11.3% 
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Aanbevelingen 

 

Sturing en toezicht 
 

1. Het verdient aanbeveling een expliciete visie op de ELGZ in Curaçao te ontwikkelen. De 

visie zou zich moeten richten op de rol en de taken van de ELGZ binnen het 

gezondheidszorgsysteem en van de daarin werkzame disciplines in relatie tot de medisch-

specialistische zorgverlening en het ziekenhuis. 

2. Ter wille van een meer uniform en samenhangend zorgaanbod in de ELGZ wordt 

aanbevolen voor alle disciplines in de ELGZ een taakomschrijving te ontwikkelen. De 

huidige variatie in zorgaanbod tussen individuele zorgverleners zou hierdoor kunnen 

verminderen 

3. Omdat het zorgstelsel toegesneden dient te zijn op de noden van de bevolking, vereist de 

planning van voorzieningen een goed inzicht in die noden. Er wordt aanbevolen een 

raming van de zorgbehoeften op te stellen en deze van tijd tot tijd te actualiseren. 

4. Om de kwaliteit van het zorgaanbod van verschillende disciplines in de ELGZ op peil te 

houden wordt aanbevolen hiervoor passende regelgeving te ontwikkelen. Een verplichting 

tot het volgen van een bepaald volume aan bij- en nascholing en tot periodieke 

herregistratie lijkt hierbij een vereiste. 

5. Er wordt aanbevolen de toezichtfunctie van de Inspectie te versterken, waardoor de 

naleving van bestaande wet- en regelgeving wordt bevorderd. Een voorbeeld is de 

klachtenprocedure in de ELGZ. 

6. Ter bevordering van meer evidence-based beleidsvorming en toezicht, wordt aanbevolen 

onderzoek naar de gezondheidszorg te ontwikkelen. Om vorderingen in de 

stelselherziening te kunnen volgen en evalueren is een continue en systematische 

verzameling van data gewenst over het proces en de uitkomsten van zorgverlening. 

7. Er wordt aanbevolen dat de personele capaciteit, kwalitatief en kwantitatief, van het 

Ministerie in evenwicht gebracht wordt met de haar opgedragen taken. 

 

Mensen en middelen 
 

8. Er wordt aanbevolen een plan te ontwikkelen waarin de huidige en toekomstige behoefte 

aan huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners wordt geraamd en waarin wordt 

aangegeven hoe daarin kan worden voorzien. Verwachte veranderingen in de zorgbehoefte 

van de bevolking moeten in deze raming worden meegenomen.  
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9. Het informatiesysteem in de huisartspraktijk dient uitoefening van de spilfunctie in de 

ELGZ mogelijk te maken. Er wordt aanbevolen het gebruik van adequate 

informatiesystemen in de huisartspraktijk en ELGZ te bevorderen. Afstemming met 

informatiesystemen in de tweede lijn is daarbij van belang 

 

Financiering 
 

10. Er wordt aanbevolen dat honoreringsregelingen voor de verrichtingen van ELGZ 

zorgverleners en de afspraken daarover voor iedereen helder zijn en consequent worden 

toegepast. 

11. Er wordt aanbevolen te onderzoeken of zorgverzekeraars, als inkopers van zorg, een 

belangrijker rol kunnen spelen in het handhaven van de kwaliteit van zorg. De 

voorwaarden in de contracten met zorgverleners kunnen daartoe een instrument zijn. 

 

Zorgverlening en kwaliteit 
 

12. Om de toegang tot de ELGZ voor ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen 

te bevorderen wordt aanbevolen dat huisartsen meer bereid zijn om patiënten te bezoeken 

die moeite hebben naar de praktijk toe te komen. Huisbezoeken verdienen een aparte 

plaats in de honoreringssystematiek. 

13. Ter wille van een integraal aanbod in de ELGZ wordt aanbevolen de huidige leemten in 

het zorgaanbod van huisartsen op te vullen. Terreinen waarop het zorgaanbod momenteel 

voor uitbreiding vatbaar lijkt zijn: kleine medische verrichtingen, niet-medische klachten 

en aandoeningen, preventie en activiteiten in de ‘community’, zoals voorlichting op 

scholen.  

14. Er wordt aanbevolen een taakomschrijving te ontwikkelen voor maatschappelijk werk 

binnen de ELGZ en de beschikbaarheid van het maatschappelijk werk te vergroten.  

15. Om de zorgmogelijkheden voor chronisch zieken te vergroten, preventie tot ontwikkeling 

te brengen en huisartsen meer ruimte te geven voor nieuwe taken, wordt aanbevolen de 

introductie van praktijkverpleegkundigen in de ELGZ te overwegen. Deze functie zou 

moeten worden uitgeoefend in nauwe samenwerking met de huisarts.  

16. Er wordt aanbevolen eventuele belemmeringen voor het gebruik van diagnostische 

voorzieningen door huisartsen weg te nemen.  

17. Om de kwaliteit van de ambulante verloskundige zorg te verbeteren en het  gebruik van 

geboortezorg in het ziekenhuis terug te dringen, wordt aanbevolen het huidige 

eerstelijnsaanbod beter op elkaar af te stemmen en te investeren in betere materiele 

voorzieningen in de eerstelijns verloskundige zorg.  
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18. De toepassing van nieuwe inzichten en de kwaliteit van zorg zijn gebaat bij een algemeen 

gebruik van goede richtlijnen en protocollen. Het verdient dan ook aanbeveling de 

beschikbaarheid van gekwalificeerde (onafhankelijke) richtlijnen en protocollen actief te 

bevorderen. Geschikte buitenlandse voorbeelden kunnen daarbij als uitgangspunt worden 

genomen. Veel aandacht moet besteed worden aan de disseminatie van richtlijnen onder 

huisartsen en andere zorgverleners. Organisaties van beroepsbeoefenaren kunnen zowel 

bij de aanpassing van buitenlandse voorbeelden als bij de verspreiding ervan een 

belangrijke rol vervullen. 

19. Om de huidige versnippering in de ELGZ te verminderen wordt aanbevolen te 

experimenteren met nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsvormen. Vooral in de dichter 

bevolkte delen van het land kan het gezondheidscentrum een geschikte organisatievorm 

zijn.  
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1. Evaluatie van de ELGZ op Curaçao  

Achtergrond, aanpak van de studie en respons. 

 

1.1 Achtergrond  
 

Curaçao staat aan de vooravond van belangrijke wijzigingen in het stelsel van 

gezondheidszorg die op alle onderdelen daarvan van invloed zullen zijn. Mede door steeds 

verder stijgende uitgaven is het noodzakelijk geworden kritisch te bezien hoe de 

gezondheidszorg verder verbeterd kan worden zonder dat die onbetaalbaar wordt. Een visie 

op de toekomst van de gezondheidszorg is daarbij onontbeerlijk als richtinggevend kader. 

Voortvloeiend uit de algemene doelen die in een dergelijke visie staan geformuleerd, dienen 

functies en taakverdeling in hun onderlinge samenhang helder te zijn omschreven. Dat houdt 

onder meer in dat de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg (ELGZ) in het geheel van het 

zorgsysteem wordt gedefinieerd, alsmede hoe en door wie die wordt verleend. De lange 

traditie van huisartsgeneeskunde en ELGZ op Curaçao vormen een goed uitgangspunt voor 

een succesvolle hervorming naar een zorgstelsel waarvan een samenhangende eerste lijn het 

solide fundament zal zijn. In een modern zorgsysteem biedt ELGZ meer dan alleen maar zorg 

dicht bij huis. Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in een toenemend aantal landen 

laten zien dat een sterke, goed functionerende eerste lijn tot betere resultaten leidt van het 

zorgsysteem als geheel. Die betere resultaten zijn af te lezen aan de gezondheidstoestand van 

de bevolking, betere kwaliteit van de zorg en meer mogelijkheden om de kosten van de zorg 

te beheersen. Een moderne ELGZ wordt gekenmerkt door een goede toegankelijkheid, een 

breed zorgaanbod, zowel curatief als preventief, een uitstekende informatievoorziening als 

basis voor coördinatie en continuïteit van zorg en, uiteraard, samenwerkende en goed 

opgeleide zorgverleners, die bijblijven in hun vakgebied. Een belangrijk sluitstuk in dat 

geheel vormen goed geïnformeerde en mondige patiënten, aan wier zorgbehoeften wordt 

voldaan.  

 

1.2 Doel en vraagstelling  
 

Deze evaluatiestudie heeft tot doel de actuele situatie van de huisartsenzorg in de context van 

de ELGZ op Curaçao vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven. De resultaten geven 

inzicht in de ontwikkelingsfase waarin de eerstelijnsgezondheidszorg (ELGZ) zich bevindt en 

bieden aanknopingspunten voor een beleid gericht op de versterking van de ELGZ en met 

name de huisartsenzorg. 

Informatie uit evaluatieonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan een effectief 

verloop van hervormingen in de gezondheidszorg en, meer in het algemeen, aan een beter 

presterend systeem van gezondheidszorg. Voor een grote hervorming, zoals de ophanden 

zijnde stelselwijziging op Curaçao, kan de huidige evaluatie van de (ELGZ) als een nulmeting 

gelden voor eventuele latere follow up onderzoeken. 

Het onderzoek werd opgezet ter beantwoording van de volgende vragen: 

- Welke disciplines zijn in de eerstelijnszorg op Curaçao te onderscheiden? 

- Hoe is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eerstelijnszorg? 
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- In welke mate vindt samenwerking plaats tussen eerstelijns zorgverleners en met 

tweedelijns zorgverleners en de publieke gezondheidszorg? 

- Hoe is de kwaliteit van de ELGZ en op welke wijze wordt die kwaliteit geborgd? 

- Op welke wijze beïnvloeden de wijze van bekostiging van de eerstelijns zorg en de 

honorering van professionals de toegankelijkheid en bereikbaarheid, de samenwerking en 

de kwaliteit van de eerstelijns zorgverlening? 

 

1.3 Methode van het onderzoek 
 

In de uitvoering van het onderzoek kunnen de volgende drie fasen worden onderscheiden: 

voorbereiding, gegevensverzameling en analyse en rapportage, die hieronder zullen worden 

toegelicht. In alle drie fasen is nauw samengewerkt met het Ministerie voor GMN, de 

Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) en andere stakeholders in de gezondheidszorg op 

Curaçao. 

Bij de opzet van de studie is uitgegaan van het sjabloon en het instrumentarium van de 

Primary Care Evaluation Tool (PCET), waarmee in de Europese context in een reeks van 

landen ervaring is opgedaan. Deze achtergrond wordt elders in dit hoofdstuk toegelicht. 

Samen met betrokkenen op Curaçao zijn, waar nodig, aanpassingen verricht (o.a. in de 

gebruikte vragenlijsten) om de PCET geschikt te maken voor toepassing op Curaçao.  

 

Voorbereiding 
In de eerste fase hebben de onderzoekers zich, tijdens een werkbezoek, georiënteerd op de 

gezondheidszorg op Curaçao en was er een eerste kennismaking met degenen die een 

belangrijke rol zouden spelen bij de uitvoering van het onderzoek. Contacten werden gelegd, 

onder meer om draagvlak te creëren voor de studie. Desk research van beschikbare 

documenten en literatuur maakte deel uit van de voorbereidingsfase. Tijdens bezoeken van de 

onderzoekers aan Curaçao werden (vertegenwoordigers van) alle relevante betrokken partijen 

en stakeholders geïnterviewd en geïnformeerd over het project. De voorbereidingsfase werd 

afgesloten met de aanpassing van de meetinstrumenten aan de situatie in Curaçao en de 

vertaling in verschillende talen. 

Gegevensverzameling 
Bij drie groepen werden door middel van vragenlijsten gegevens verzameld: beleidsmakers en 

stakeholders, huisartsen, en patiënten. Om voor het onderzoek relevante gegevens te 

verkrijgen over de nationale context van de ELGZ op Curaçao is een vragenlijst gebruikt die 

door een beperkte groep van experts van de overheid en daarbuiten, onder coördinatie van het 

Ministerie van GMN, werd beantwoord. Daarnaast hebben de onderzoekers interviews 

gehouden met betrokkenen op het Ministerie van GMN en vertegenwoordigers van de 

volgende organisaties van stakeholders: 

- Bureau Ziektekosten Verzekering (BZV) 

- Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) 

- Curaçaose Vereniging van Fysiotherapeuten (CVF) 

- Diethetic Society Curaçao (DSC) / Nederlands Antilliaanse Vereniging van Diëtisten 

- Kraamkliniek Curaçao  

- Curaçaose Vereniging van Logopedisten (CVL) 

- de Nationale Associatie van Verzekeraars (NAVV) 

- Vereniging van Psychologen (Asosiashon Antiano di Psikologo; AAP) 
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- de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

- SOKUDI (Diabetes Vereniging Curaçao) 

- Stichting Thuiszorg Banda'bou  

- Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’ 

- Curaçaose Vereniging voor Verloskundigen (CVV)  

- Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) 

De gegevensverzameling bij de huisartsen en hun patiënten vond plaats door middel van 

vragenlijsten. De vragenlijst voor de huisarts was beschikbaar in het Nederlands en het 

Spaans. Die voor de patiënten was beschikbaar in het Nederlands, Spaans en Papiamento.  

Omdat het aantal huisartsen op Curaçao beperkt is werd besloten de gehele populatie te 

benaderen met het verzoek een schriftelijke vragenlijst in te vullen.  

Voor het onderzoek onder patiënten, dat werd uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek op Curaçao (CBS-C), werden veldwerkers ingezet die elke huisartspraktijk hebben 

bezocht om in de wachtruimte patiënten uit te nodigen een vragenlijst in te vullen. 

Veldwerkers hebben tijdens hun bezoek aan de praktijk aselect patiënten benaderd totdat het 

gestelde doel van 12 ingevulde vragenlijsten per huisartspraktijk was bereikt. De veldwerkers 

hadden ervaring met enquêteren en hebben, speciaal voor dit onderzoek, allen een instructie 

gehad van de onderzoekers. In de uitvoering van het veldwerk is er intensief contact geweest 

tussen de onderzoekers en medewerkers van CBS-C.  

De onderzoekers van het NIVEL hebben in de loop van 2012 in het kader van deze evaluatie 

vier bezoeken aan Curaçao gebracht op de volgende data: 

- 26-29 maart (3 personen) 

- 3-8 juni (2 personen) 

- 19-21 november (2 personen) 

- 17-18 december (2 personen) 

 

Analyse en rapportage 
Alle enquêteformulieren, van de huisartsen zowel als van de patiënten, zijn ingevoerd in de 

computer bij het CBS-C, met behulp van een door het NIVEL beschikbaar gesteld data-entry 

programma. Nadat de ruwe data naar het NIVEL werden gestuurd, vonden daar de analyses  

en rapportage plaats. Het concept onderzoeksrapport is vervolgens op Curaçao door de 

onderzoekers gepresenteerd en in consultaties met het Ministerie van GMN en stakeholders 

besproken en becommentarieerd. Bij die gelegenheid werden ook de voorgestelde 

aanbevelingen van de onderzoekers met betrokkenen besproken. Op basis van de gemaakte 

opmerkingen en aanvullingen hebben de onderzoekers het eindrapport opgesteld. 

Respons van het onderzoek 
Om de respons van de huisarts enquête te berekenen diende eerst de omvang van de populatie 

te worden vastgesteld. De oorspronkelijke lijst van huisartsen bevatte 96 namen. Bij nadere 

beschouwing bleek een aantal van hen niet te voldoen aan de twee gehanteerde 

inclusiecriteria, namelijk: werkend voor een eigen praktijk(populatie) en voor een ‘open’ 

patiëntenpopulatie (dus niet categoriaal). Onderstaande tabel laat zien hoeveel artsen op grond 

van deze criteria in verschillende stadia van het onderzoek zijn geëxcludeerd.  

De uiteindelijke studiepopulatie van dit onderzoek bedraagt 81 huisartsen. Daarvan hebben er 

80 deelgenomen aan het onderzoek, waarmee het doel om de totale populatie in het onderzoek 

te kunnen betrekken vrijwel is gerealiseerd (98.8%). Bij enkele van de artsen die tijdens de 
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dataverzameling toch niet aan de inclusiecriteria bleken te voldoen, waren al ingevulde 

vragenlijsten van patiënten verkregen. Dezen zijn niet betrokken bij de analyses. De resultaten 

op basis van de patiënten-vragenlijst die in dit rapport worden gepresenteerd hebben dus 

uitsluitend betrekking op patiënten van de huisartsen die tot de studiepopulatie behoren. In 

Tabel 3 wordt de toepassing van de PCET op Curaçao samengevat.  

Tabel 2: Berekening van de studiepopulatie  

 Van bruto naar netto lijst Redenen Aantal 

Huisartsen op de bruto lijst 96 

Uit: bij 1e screening van de lijst Niet werkend voor algemene populatie - 3 

Uit: tijdens dataverzameling 
- Niet werkend voor algemene populatie 

- Verzekeringsarts 

- Waarnemer 

-12 

Netto studiepopulatie 81 

 

Tabel 3. Samenvatting van de toepassing van de PCET op Curaçao 

ELEMENTEN  UITLEG 

Doelgroepen  

 Huisartsen 

 Patiënten die de huisartspraktijken bezoeken 

 Experts (voor de nationale vragenlijst) 

Type data verzameling 

 Vragenlijstonderzoek onder huisartsen (uitgereikt door veldwerkers en 

per post verstuurd; telefonische herinnering) 

 Vragenlijstonderzoek onder patiënten (persoonlijk benaderd door 

getrainde veldwerkers) 

 Experts: gevarieerde vragenlijst 

 Interviews met stakeholders 

 Bijeenkomst voor feed back over concept rapportage 

 Observaties door onderzoekers (praktijkbezoeken) 

Steekproef / werving van 

respondenten 

 Huisartsen: totale populatie 

 Patiënten: opeenvolgende patiënten die de praktijk van een huisarts 

bezoeken op de dag van het veldwerk (tot 12 ingevulde vragenlijsten 

zijn verkregen) 

 Experts in overleg met lokale partners en het Ministerie van GMN 

Te bereiken aantallen 
 81 huisartsen 

 972 patiënten (12 x 81)  

Response 
 80 huisartsen (99%) 

 960 patiënten (100%)  

Instructies 

 Aan CBS-C: over de veldwerk coördinatie en logistiek en data invoer 

 Aan veldwerkers: over uitvoering veldwerk 

 Aan huisartsen: toelichting op de voorkant van het vragenformulier 

 Aan patiënten: uitleg door veldwerkers en toelichting op de voorkant 

van het vragenformulier 

Data entry In SPSS door CBS-C (onder auspiciën van NIVEL). 

Analyse & concept rapport Onderzoekers van NIVEL  

Feed back op concept 

rapport 

Ministerie van GMN en stakeholders (in individuele consultaties en in 

vergadering) 

Eindrapport NIVEL  
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1.4 Achtergrond van het onderzoek 
 

De Primary Care Evaluation Tool (PCET)[1] 
Het theoretisch kader van de Primary Care Evaluation Tool (PCET), die de grondslag vormt 

voor deze evaluatiestudie, definieert een systeem van gezondheidszorg als het geheel aan 

middelen, actoren en instituties die ingezet worden ten behoeve van de gezondheid van de 

bevolking. Genoemde middelen, actoren en instituties houden verband met financiering, 

regelgeving of verstrekking van gezondheid gerelateerde activiteiten . Zorgsystemen hebben 

drie basisdoelen, te weten: 

- Betere gezondheid en minder ongelijkheid in gezondheid; 

- Optimaal tegemoet komen aan verwachtingen van de bevolking, wat neer komt op respect 

voor het individu (waardigheid, vertrouwelijkheid en autonomie); gerichtheid op de 

patiënt/cliënt (alerte bejegening, goede toegang tot de zorg, passende faciliteiten en keus 

van zorgverlener); en 

- Financiële eerlijkheid (eerlijkheid in wat huishoudens moeten bijdragen aan de nationale 

zorguitgaven en bescherming tegen zorg gerelateerde financiële risico’s). 

De prestatie van een zorgsysteem kan worden afgemeten aan de mate waarin deze doelen 

worden bereikt. Omdat de context verschilt kunnen landen hierop niet zonder meer worden 

vergeleken maar moet ook  gelet worden op de beschikbare middelen en zorgprocessen. 

Het WHO Health System Performance Framework (zie Fig. 1) onderscheidt vier kernfuncties 

die in de beoordeling van een zorgsysteem betrokken moeten worden. De wijze waarop die 

kernfuncties zijn georganiseerd bepaalt namelijk de kwaliteit van een zorgsysteem. Die 

functies zijn: 

- Sturing en toezicht (Stewardship; governance) 

Dit is een overkoepelende richtinggevende functie die meer omvat dan alleen regelgeving. 

Het gaat hierbij ook om een visie en richting bepaling bij het volksgezondheidsbeleid. 

Drie hoofdaspecten zijn: a) regelgeving en –handhaving; b)  oog hebben voor de positie 

van stakeholders en c) het uitzetten van strategische lijnen voor het zorgstelsel.  

- Mensen en middelen (Resource generation) 

Hierbij gaat het om faciliteiten, uitrusting, verbruiksgoederen, menskracht, kennis en 

informatie. De in te zetten menskracht moet goed zijn opgeleid en de aantallen dienen 

afgestemd te zijn op de behoeften aan zorg en evenredig verdeeld over het land.  

- Financiering (Financing) 

Financiering betreft het genereren en (her)verdelen van geleidelijke middelen die nodig 

zijn om tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van de bevolking. Zorginkoop is een 

onderdeel van financiering dat zich richt op het toekennen van gelden aan zorgverleners 

en instellingen ten behoeve van zorg die de bevolking nodig heeft. 

- Zorgverlening (Service delivery)  

Bij zorgverlening gaat het om al datgene dat nodig is om zorg te verstrekken in een 

bepaalde organisatorische setting; bijvoorbeeld preventieve diensten of curatieve zorg ten 

behoeve van individuen of populaties.  

 



   

20 

 

Deze vier functies, die in hun onderlinge relaties worden verbeeld in Figuur 1, kunnen worden 

toegepast op het geheel van de gezondheidszorg of op een deel ervan, zoals de ELGZ. 

 

Figuur 1:  Functies en doelen van zorgsystemen in hun onderlinge samenhang 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretisch kader voor de evaluatie van de ELGZ 
ELGZ kan worden gedefinieerd als het niveau van een gezondheidszorgsysteem dat de 

toegang vormt tot het systeem voor alle nieuwe gezondheidsvragen en -behoeften, waar 

individugerichte (in tegenstelling tot ziektegerichte) zorg wordt geboden in een longitudinaal 

perspectief en voor een breed scala aan veel voorkomende klachten en waar coördinatie plaats 

vindt van zorg die op andere plaatsen in het systeem wordt verleend. 

 indicatoren die in de PCET worden gebruikt zijn afgeleid uit het Primary Care Evaluation 

Framework (zie Figuur 2). Dit theoretisch kader, dat ook de bovengenoemde functies van een 

zorgsysteem bevat, specificeert de kerneigenschappen van de zorgverleningsfunctie (service 

delivery). De kerneigenschappen van zorgverlening in de ELGZ zijn: toegankelijkheid, 

continuïteit van zorg, coördinatie van zorg en breedte van het zorgaanbod. 

 

Figuur 2. Primary Care Evaluation Framework 
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Deze vier kerneigenschappen van ELGZ zorgverlening houden het volgende in: 

- Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid heeft betrekking op het gemak waarmee zorg kan worden verkregen, 

oftewel: ‘de mogelijkheid om zorg te krijgen waar en wanneer dat nodig is’. 

Toegankelijkheid kan worden ingeperkt door fysieke, psychologische- en financiële  

beperkingen en door gebrek aan informatie. Zo kan de afstand tot een praktijk een 

belemmering vormen, of wachttijden en openingstijden of het feit dat er bijbetaling geldt 

voor bepaalde verrichtingen of medicatie. 

- Continuïteit van zorg 

Zorgverlening moet zich niet alleen richten op klachten of problemen van dit moment 

maar zich ook uitstrekken over een langere periode en meer dan een zorgepisode. Daarbij 

kunnen verschillende zorgverleners betrokken zijn (waardoor het ook kan raken aan de 

coördinatiefunctie). Een meer duurzame zorgrelatie met een zorgverlener, bijvoorbeeld 

een huisarts, wordt gezien als een gunstige voorwaarde voor continuïteit. 

- Coördinatie van zorg. 

Vooral ook omdat ELGZ de meest gebruikelijke toegang vormt tot het zorgstelsel bepaalt 

de coördinatiefunctie in hoge mate in hoeverre de zorgverlening ‘responsief’ is, dat wil 

zeggen een antwoord biedt op de zorgbehoefte van de patiënt. Goede coördinatie mondt 

uit in ‘naadloze’ zorg, ook al zijn daarbij verschillende zorgverleners betrokken. Kritische 

punten voor coördinatie liggen in de grensgebieden tussen eerste- naar tweedelijnszorg en 

tussen curatieve zorg en ‘public health’.  

- Breedte van het zorgaanbod 

Dit heeft betrekking op de variëteit aan zorg die een zorgverlener direct aan de patiënt kan 

bieden. De aard van de geboden zorg kan curatief, ondersteunend of preventief zijn. De 

breedte van het zorgaanbod hangt samen met de aard van de voorzieningen en uitrusting 

in de praktijk van de ELGZ en de bekwaamheden van de zorgverlener.    

Van theoretisch kader naar vragenlijsten 
Op basis van het geschetste theoretisch kader zijn de vragenlijsten voor de PCET ontwikkeld. 

Iedere functie genoemd in de figuur is uitgewerkt in een aantal sub-functies of dimensies, die 

vervolgens zijn geconcretiseerd in meetbare (en ‘vraagbare’) onderwerpen. Zo worden er, om 

de functie ‘Scheppen van middelen’ te meten, aan de huisarts vragen gesteld over opleiding 

en nascholing en over de praktijkuitrusting. Om ‘toegankelijkheid’ te meten wordt aan 

patiënten gevraagd hoe lang ze onderweg zijn om bij de huisartspraktijk te komen en aan de 

huisarts hoeveel huisbezoeken ze afleggen. De ‘Breedte van het zorgaanbod’ wordt onder 

meer geoperationaliseerd in vragen over de rol van de huisarts bij het behandelen van 

chronisch zieken of het aanbieden van kleine chirurgie. 

Om de complexiteit van de ELGZ in kaart te brengen zijn er niet alleen vragenlijsten 

ontwikkeld voor huisartsen en patiënten maar ook een die de nationale context van de ELGZ 

bestrijkt. De nationale vragenlijst bevat zowel meerkeuze vragen als vragen die een 

gedocumenteerd antwoord behoeven over verschillende aspecten uit het framework, inclusief 

een aantal statische basisgegevens over de ELGZ.  
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Ontwikkeling en pilot test van de PCET 
Het ontwikkeltraject van de PCET verliep van februari 2007 tot mei 2008, toen het instrument 

beschikbaar kwam voor grootschalig gebruik. In die periode heeft het NIVEL eerst een 

literatuurstudie verricht naar de kernfuncties van ELGZ en de mogelijkheden om die te meten. 

Het resultaat van die studie is, ter validering en verdere definiëring van begrippen, voorgelegd 

aan een panel van experts uit diverse landen. Ook de voorlopige versies van de vragenlijsten 

werden aan experts voorgelegd en vervolgens bijgesteld. Daarna zijn de instrumenten vertaald 

in de betreffende talen en getest in haalbaarheidsonderzoeken in de regio Moskou (Russische 

Federatie) en de provincies Eskisehir en Bolu in Turkije. In die landen werd ook de nationale 

vragenlijst beproefd. De resultaten van de pilot studie en de opgedane ervaringen werden 

gepresenteerd en uitgebreid bediscussieerd in een vergadering van internationale experts in 

Kopenhagen op 14 en 15 april 2008. De experts deden tal van suggesties ter verbetering van 

de instrumenten en de wijze van toepassing.  Na de revisie door de onderzoekers was de 

PCET beschikbaar om in de lidstaten behorende tot de Europese regio van de WHO (waartoe 

ook landen in midden-Azië behoren) in  samenwerking tussen de WHO,  NIVEL en lokale 

partners te worden gebruikt. 
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2. Curaçao in het kort 

 

2.1 Land en geschiedenis  
 

Curaçao is een Caribisch eiland dat 55 kilometer voor de kust van Venezuela ligt, zoals 

weergegeven in Figuur 3. De totale oppervlakte is 444 vierkante kilometer en bestaat 

voornamelijk uit heuvellandschap. Het hoogste punt op het eiland is de Christoffel berg, die 

372 meter boven zeeniveau ligt. De hoofdstad Willemstad ligt aan de zuidoostzijde van het 

eiland. Hoewel er geen officiële administratieve regio’s op het eiland zijn, bestaat er wel een 

(sociale) scheiding tussen het armere en minder ontwikkelde westelijk deel en het rijkere 

oostelijk deel van het eiland. Volgens de Census data uit 2011 is 73% van de bevolking 

Katholiek. Overige grotere godsdienstige geloofsgemeenschappen zijn Protestanten, 

Adventisten en Methodisten.[2,3,23] 

 

 

Figuur 3: Kaart van Curaçao en ligging in Midden Amerika[3] 

 
 

Curaçao heeft een rijk en onstuimig verleden waarin de Spaanse kolonisatie in 1499 een 

markant punt is. De West Indische Compagnie (WIC), veroverde de eilanden Aruba, Bonaire, 

Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius in 1634 op de Spanjaarden. Sindsdien heetten 

de eilanden gezamenlijk de Nederlandse Antillen. De Nederlandse WIC was betrokken bij 

grootschalige slavenhandel waarbij met name Curaçao diende als een distributiepunt om de 

Afrikaanse slaven verder te verschepen naar de Caraïben, Midden- en Zuid Amerika. Maar 

ook op het eiland zelf zijn veel slaven verkocht. In 1674 maakte Nederland van Curaçao een 

vrijhaven, wat leidde tot een sterke handelspositie en een sterke welvaartsgroei op het eiland. 

Het zorgde echter ook voor politieke problemen met Engeland en Frankrijk. In de periode tot 

1800 werd Curaçao verschillende keren aangevallen door de Fransen en tussen 1800 en 1814 

door de Engelsen. In 1814 werd Curaçao tijdens de conventie van Londen aan Nederland 

terug gegeven.  In 1863 werd de slavernij door Nederland afgeschaft, maar de vele invloeden 

hebben geresulteerd in de grote etnische en culturele diversiteit en meertaligheid die Curaçao 

kenmerken. 

 



   

24 

 

De Nederlandse Antillen verwierven in 1954 politieke autonomie en werden één van de drie 

onderdelen van het Koninkrijk; Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Na de 

onafhankelijkheid van Suriname in 1975 waren dat er nog twee, maar nadat Aruba zich in 

1986 losmaakte uit de Nederlandse Antillen (en een ‘status aparte’ verwierf) werd het aantal 

landen binnen het Koninkrijk weer drie. Op 10 Oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen 

als bestuurlijke eenheid opgeheven. Curaçao en Sint Maarten werden autonome landen binnen 

het Koninkrijk, terwijl Bonaire, Saba en Sint Eustatius de status van ‘bijzondere gemeente’ 

kregen. Curaçao heeft volledige autonomie wat betreft interne zaken. Het eiland blijft 

evenwel deel uit maken van het Koninkrijk en Koningin Beatrix is derhalve ook het 

staatshoofd van Land Curaçao. Buitenlandse zaken en defensie zijn zogeheten Koninkrijk 

aangelegenheden. Curaçao heeft geen eigen strijdkrachten. De Nederlands Caribische 

Kustwacht, die zijn hoofdkwartier op het eiland heeft gevestigd, is een 

samenwerkingsverband tussen de vier landen van het Koninkrijk. Verder is er permanent een 

Nederlandse compagnie op het eiland gestationeerd, van afwisselend het Korps Mariniers en 

de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.[4] 

 

Papiamento is de meest gesproken taal op het eiland, in meer dan driekwart van de 

huishoudens is het de voertaal. Op de meeste basisscholen krijgen kinderen ook les in het 

Papiamento. Een kleiner aantal scholen is tweetalig en op enkele scholen wordt nog les 

gegeven in het Nederlands. In het voortgezet onderwijs wordt nog overwegend in het 

Nederlands les gegeven. Hoewel het Nederlands nog steeds een belangrijke taal is op Curaçao 

ziet het er naar uit dat de betekenis ervan geleidelijk minder wordt. Zoals duidelijk wordt uit 

Tabel 4 wordt op het eiland ook Spaans en Engels gesproken 

 

Tabel 4: Voertalen, 2011 data [2] 

Voertaal thuis % van de bevolking 
Papiamento 78.4 

Nederlands 9.5 

Spaans 6.1 

Engels 3.5 

Anders 2.4 

 

De economie op Curaçao is kleinschalig en inkomen wordt gegenereerd uit verschillende 

sectoren waaronder toerisme, handel (offshore bankieren), visserij en de olieraffinaderij. De 

raffinaderij is destijds opgezet door Royal Dutch Shell nadat in Venezuela belangrijke 

olievelden waren gevonden. De natuurlijke haven, ‘Schottegat’ is een ideale locatie omdat 

deze bescherming biedt en diep genoeg is voor grote (olie)tankers. Hoewel de raffinaderij 

voor  werkgelegenheid en economische groei heeft gezorgd, bestaat er bezorgdheid onder de 

bevolking over de nadelige invloed op de gezondheid van de eilandbewoners en de natuur. 

Door de geringe vruchtbaarheid van de bodem en een tekort aan grondwater (voor irrigatie) is 

het eiland niet geschikt voor grootschalige landbouw. Om die redenen worden zo goed als alle 

voedingsmiddelen en andere producten geïmporteerd, wat het levensonderhoud duur 

maakt.[2,3,4] Het bruto binnenlands product (GDP) is vergelijkbaar met of hoger dan andere 

landen in de regio, maar beduidend lager dan in Nederland (zie Figuur 4). Data van het 

Centraal Bureau voor Statistiek Curaçao laat zien dat de economische groei in 2011 0.6% was 

met een gemiddelde van 0.8% over de laatste 10 jaar.[5] 
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Figuur 4: GDP in Amerikaanse dollars per capita (2011 data, *2010,**2009)[5,6,7,8] 
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Gegevens over demografische-, socio-economische- of gezondheidsparameters zijn schaars. 

Tot nu toe zijn er weinig goede en systematische metingen verricht. Voor zover beschikbaar, 

zijn de gegevens gefragmenteerd en niet goed vergelijkbaar vanwege verschillen in de 

methode en onduidelijkheden wat betreft representativiteit. Het Centraal Bureau voor 

Statistiek Curaçao (CBS-C) heeft in 2011 een census studie uitgevoerd; de meeste resultaten 

daarvan waren op het moment van dit schrijven (December 2012) evenwel nog niet 

beschikbaar. 

 

2.2 Bevolking en volksgezondheid 
 

In 2011 is de totale bevolking van Curaçao geschat op 150.550 waarvan 68.850 mannen en 

81.700 vrouwen. Bijna 89% van de bevolking heeft de Nederlandse nationaliteit, andere 

nationaliteiten die voorkomen zijn: Colombiaanse, Dominicaanse, Haïtiaanse, Venezolaanse 

en Jamaicaanse. In vergelijking met de vorige census uit 2001 is de gemiddelde groei van de 

bevolking 1.5% per jaar. Er is een duidelijke scheefheid in de man – vrouw ratio, in 2011 was 

deze ratio 46% versus 54%. Wanneer naar specifieke leeftijdscategorieën wordt gekeken, dan 

is er een grotere scheefheid boven de 65 jaar, respectievelijk 42% mannen versus 58% 

vrouwen. Deze onevenwichtigheid hangt niet alleen samen met verschillen in 

levensverwachting, maar wordt ook veroorzaakt doordat meer vrouwen dan mannen naar 

Curaçao emigreren. De geschatte levensverwachting bij de geboorte was in 2009 gemiddeld 

76 jaar; mannen 72.4 jaar en vrouwen 80.1 jaar. Zoals Figuur 5 laat zien, is de 

levensverwachting op Curaçao, vooral die van mannen, lager dan in Nederland, maar 

vergelijkbaar met die in landen in de regio.[2] 
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Figuur 5: levensverwachting (2009 data,*2010,**2011,***2007)[2,9,10,11,12] 
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De bevolking wordt geleidelijk ouder; er worden minder kinderen geboren terwijl de 

levensverwachting toeneemt. Het percentage jongeren onder de 15 is 19.5%, wat nog steeds 

boven de 17% van Nederland ligt. Omgekeerd is het percentage van de bevolking dat 65 jaar 

of ouder is met 13.8%  kleiner dan dat in Nederland (15.6%) . Hoewel de cijfers niet helemaal 

vergelijkbaar zijn kan wel worden gesteld dat de bevolking op Curaçao beduidend ouder is 

dan die in buurland Venezuela. Van Aruba en Suriname waren geen bruikbare gegevens 

beschikbaar.  

Net als in Nederland vertonen de vruchtbaarheidscijfers op Curaçao een dalende tendens; van 

2.1 kinderen in 2001 tot 1.9 kinderen per vrouw in 2011. Dit laatste cijfer is duidelijk lager 

dan andere landen in de regio. Alleen in Cuba is de vruchtbaarheid lager. Het sterftecijfer 

voor Curaçao is vergelijkbaar met dat voor Nederland, waarmee het beduidend hoger ligt dan 

dat van omringende landen.  

 

Volgens de 2011 census van het CBS-C, omschrijft ruim driekwart van de respondenten 

(78%) hun gezondheid als goed of zeer goed. Deze indicator van ‘zelf beoordeelde 

gezondheid’ is licht verbeterd ten opzichte van data uit 2001, vooral het percentage dat zijn of 

haar gezondheid zeer goed noemde is gestegen. Slechts 1.7% van de bevolking gaf aan een 

slechte gezondheid te hebben. Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn hierbij klein, maar 

mannen geven iets vaker aan zeer tevreden te zijn met hun gezondheid dan vrouwen van 

dezelfde leeftijd.[2] 
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2.3 Het systeem van gezondheidzorg 
 

Op Curaçao is de eerste lijn de toegangspoort tot de gezondheidszorg en de huisarts heeft een 

rol als poortwachter. Dit systeem lijkt in de praktijk echter niet goed te werken en er bestaat 

een betrekkelijk sterke oriëntatie op specialistische zorg. Voor een deel wordt dit 

toegeschreven aan de voorkeur van patiënten voor behandeling in de tweede lijn. Daarnaast 

kunnen ook gebrekkige samenwerking, frequente verwijzingen van eerste naar tweede lijn en 

moeizaam terugverwijzen een rol spelen. In het algemeen lijkt er ruimte voor verbetering van 

de kwaliteit van zorg, een meer efficiënt gebruik van middelen en een beter beheersing van de 

kosten van de gezondheidszorg.[13,14,15] 

 

Het rapport ‘ Zorg voor kwaliteit’, gepubliceerd in 2010, biedt een overzicht van projecten die zich 

bezig houden met kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de huisartsenzorg. Dit rapport 

beschrijft verschillende stappen die nodig zijn om de eerstelijnszorg en met name de 

huisartsenzorg structureel te verbeteren. Aanbevelingen zijn onder andere: 

 Het definiëren van de taken van de huisarts en bewustwording van de rol van de huisarts 

bij de bevolking. 

 Het introduceren van een registratiewet (vergelijkbaar met de wet BIG in Nederland). 

 Verplichtstelling van training en her-training, ook voor (her)registratie. 

 Het realiseren van computersystemen ter verbetering van de communicatie tussen 

huisartsen en tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn. 

 Het verbeteren van de communicatie tussen huisarts en patiënt. 

 Het verbeteren van de continuïteit van de zorgverlening (o.a. over opeenvolgende 

zorgepisodes en bij behandeling door verschillende zorgverleners). 

 Ontwikkeling van zorgprotocollen en standaarden voor (chronische)ziekten die 

veelvoorkomend zijn op het eiland. 

Deze aanbevelingen worden gesteund door de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) en de 

Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). Samenwerking tussen deze twee 

partijen is zeer belangrijk voor de veranderingen die nodig zijn binnen de gezondheidszorg op 

Curaçao.[13,16] 

 

Er is steeds minder geld beschikbaar voor de gezondheidszorg, bovendien wordt er een nieuw 

verzekeringssysteem ontwikkeld (invoering ervan wordt eind 2012 verwacht). Er is veel 

onzekerheid bij alle zorgverleners, vooral wat betreft vergoedingen voor de geleverde zorg. 

De onzekerheid heeft geresulteerd in ongenoegen en wantrouwen tussen de verschillende 

sectoren, de verzekeraars en het Ministerie voor gezondheid, milieu en natuur.[15] 

 

Over de uitgaven voor gezondheidszorg zijn geen betrouwbare en eenduidige gegevens te 

krijgen. Zeer uiteenlopende bedragen worden genoemd, afhankelijk van de systematiek. 

Vergelijking van de zorguitgaven met die in andere landen heeft dan ook geen zin. Volgens 

documentatie van de Raad voor de gezondheid op Curaçao, wordt 85% van de uitgaven voor 

de zorg betaald uit verzekeringspremies en belastingen.  

 

Er is één ziekenhuis op het eiland en twee poliklinieken, met een totaal aantal van 449 

bedden. Het ziekenhuis is het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS), de poliklinieken zijn de 

Taamskliniek en het Adventziekenhuis. Klinika Capriles is een psychiatrisch ziekenhuis,. De 

meeste faciliteiten zijn verouderd, waarover onder patiënten ontevredenheid bestaat. Tussen 

het ziekenhuis en de beide poliklinieken bestaat weinig samenwerking. In alle drie 
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instellingen bestaan aanzienlijke tekorten aan medische hulpmiddelen en apparaten. Dat geldt 

ook voor de enige spoedeisende hulp die in het SEHOS beschikbaar is. 

 

Er bestaan al geruime tijd plannen voor een nieuw ziekenhuis, maar vooralsnog kan niet 

voorspeld worden wanneer het zijn deuren zal openen. Diverse streefdata zijn tot nu toe niet 

realistisch gebleken. Het nieuw te bouwen medische centrum zou een toegangspoort voor de 

gezondheidszorg moeten worden in een nauwe samenwerking met zowel eerstelijns- als 

tweedelijns zorgverleners. Ook opleiding en onderzoek zouden een meer prominente plaats 

moeten krijgen in het nieuwe ziekenhuis. Vooralsnog zijn de plannen niet concreet uitgewerkt 

en overheerst de onzekerheid bij zorgverleners, vooral die met een eigen praktijk, over hun rol 

en deze nieuwe constellatie.[14] 
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3. Gezondheidszorg en ELGZ op Curaçao 

 

3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk komen het beleid, de regelgeving en de organisatie en financiering van de 

eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao aan de orde. Daarbij worden ook de rol van het 

Ministerie van GMN en die van andere actoren in de zorgsector belicht. De inhoud van het 

hoofdstuk is gebaseerd op de antwoorden die de onderzoekers hebben ontvangen op de vragen 

uit de vragenlijst over de nationale context van de eerstelijnsgezondheidszorg, een aantal 

beleidsdocumenten die daarbij werden meegezonden
1
 en de observaties van de onderzoekers 

tijdens interviews en werkbezoeken gehouden in de oriënterende fase van het onderzoek. 

Dit hoofdstuk schetst de structuren en omstandigheden die de gezondheidszorg en 

eerstelijnszorg op Curaçao mede bepalen en dient als context voor de hoofdstukken 4 en 5, 

waarin de resultaten van de onderzoeken onder huisartsen en hun patiënten worden 

beschreven. 

 

3.2 Sturing en toezicht 

Visie en doelen  
De twee strategische hoofddoelen van het ministerie van GMN, voor zover het de G betreft, 

zijn: gezondheidsbevordering en ziektepreventie en het zorgdragen voor een deugdelijk 

zorgsysteem. De beleidslijnen die moeten worden ontwikkeld om deze twee hoofddoelen te 

bereiken worden hier kort omschreven . 
 

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 

Om de gezondheidstoestand van de bevolking te verbeteren dient de komende jaren veel 

aandacht worden besteed aan gezondheidsbevordering, bijvoorbeeld in de vorm van 

voorlichting aan de bevolking over het belang van lichaamsbeweging en gezond voedsel. 

Passende wetgeving moet hiervoor worden ontwikkeld en actuele data over mortaliteit, 

morbiditeit, gezondheidstoestand van de bevolking en sociaaleconomische data moeten 

hiervoor beschikbaar zijn. Hiervoor is nodig, dat aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan: 

- Vaststelling van een integraal beleids- en uitvoeringsplan 

- Ontwikkeling van een integrale preventienota waarin de voorkoming van ziekten en 

ongevallen en de bescherming tegen besmettelijke ziekten wordt uitgewerkt 

- Bevordering van het gezondheidsbewustzijn van de bevolking 

- Realisering van een ’International Health Regulations Focal Point’ 

- Ontwikkeling van een plan ter voorbereiding op en bestrijding van rampen. 

 

Bevorderen van kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. 

Hiervoor is een herziening van het zorgstelsel nodig, die momenteel wordt voorbereid. De 

kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van het zorgstelsel dient te worden verbeterd, op basis 

van een visie over de contouren en inrichting van de zorg die gedeeld wordt door de actoren, 

zoals de overheid, de beroepsgroepen en verzekeraars. Het proces van deze hervorming dient 

                                                      
1
 Bronnen 17, 18, 19, 20, 21 
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continu gemonitord te worden, waarbij gekeken moet worden naar effecten op de 

gezondheidstoestand van de bevolking, de zorgverlening en de kostenontwikkelingen. 

Relevante data dienen daarvoor beschikbaar te zijn. Dit doel dient als volgt gerealiseerd te 

worden:  

- Vaststelling van een nota integraal zorgbeleid met specificatie van de benodigde kwaliteit 

en kwantiteit van het zorgaanbod op basis van de behoefte van de bevolking. 

- Het doen functioneren van voorzieningen van gezondheidszorg (echelons) als een 

geïntegreerd systeem gebaseerd op samenwerking 

- Een (nieuwe) financiële vergoedingenstructuur voor zorgverleners 

- Geïntegreerde zorgverzekering (van de fondsen van de SVB en BZV). 

- Samenhangend ziektekostenpakket, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen 

- Toepassing van de elf “Essential Public Health Functions” (geformuleerd door 

WHO/PAHO) 

- Vaststelling van beleid voor gesubsidieerde en getarifeerde zorg conform de 

subsidieverordening. 

 

In de formulering van de algemene doelen en de daaruit voortvloeiende beleidslijnen wordt 

niet expliciet verwezen naar de eerstelijnszorg. Het meest in de buurt komt het pleidooi voor 

integratie tussen de zorgechelons en meer samenwerking. De uitwerking van de voorgestelde 

nota integraal zorgbeleid, met een specificatie van het benodigde zorgaanbod gerelateerd aan 

de zorgbehoefte van de bevolking, wil men mede baseren op een visie op de positie van de 

eerstelijnszorg in het geheel van de gezondheidszorg op Curaçao.  

 

De rol van het ministerie van GMN 
Het ministerie van GMN heeft een centrale rol in de uitvoering van genoemde beleidsdoelen, 

waarbij moet worden vermeld dat die rol pas betrekkelijk recent is geëxpliciteerd. Sedert 

oktober 2010 is de beleidsorganisatie van het ministerie belast met het vaststellen van de 

beleidsdoelen en –kaders waarbinnen de eerstelijnstaken worden uitgevoerd. Onafhankelijk 

van de uitvoerende organisaties binnen het ministerie houdt de Inspectie toezicht op de 

uitvoering in het kader van het handhavingsbeleid. 

 

Binnen de organisatie van het ministerie is de Secretaris Generaal eindverantwoordelijk, in 

het bijzonder voor de bedrijfsvoering.  Het Managementteam bestaat uit de beleidsdirecteur 

en de sectordirecteuren en wordt voorgezeten door de SG. Binnen de organisatie worden, 

onder meer, de volgende twee onderdelen gedefinieerd: de beleidsorganisatie, met een sector 

voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid (inclusief veterinaire zaken) en een 

onafhankelijke inspectie.  Het beleidsdomein ‘Gezondheid’ kent sub-domeinen, waaronder 

Gezondheidsbevordering en Publieke gezondheid. Onder het beleidsdomein ‘Inspectie’, 

waarover meer elders in dit hoofdstuk, vallen o.a. de geneesmiddelenvoorziening, de 

gezondheidszorg en gezondheidsbescherming. 

In een aantal beleidsdocumenten wordt het overheidsbeleid voor de gezondheidszorg nader 

uitgewerkt. De volgende paragraaf gaat daar op in. Binnen het ministerie zijn 

verantwoordelijkheden betreffende visie- en beleidsontwikkeling, regelgeving en uitvoering 

en toezicht voor specifiek de eerstelijnszorg niet ondergebracht bij een afzonderlijke afdeling 

of eenheid. 
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Het beleid voor de gezondheidszorg en de ELGZ  
Het huidige overheidsbeleid voor de gezondheidszorg op Curaçao is van betrekkelijk recente 

datum. Als gevolg daarvan zijn vooral de visie en hoofdlijnen geformuleerd en moeten details 

nog worden ingevuld. Beleidsvoornemens expliciet gericht op de eerstelijnsgezondheidszorg 

moeten nog ontwikkeld worden. 

 

Actuele documenten 

In een aantal documenten wordt de richting van het overheidsbeleid voor de gezondheidszorg 

zichtbaar. Deze nota’s en verordeningen richten zich op verschillende aspecten van het 

gezondheids- en  gezondheidszorgbeleid, zoals beleid en sturing (‘governance’), preventie en 

geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om de volgende documenten: 

- Het Businessplan Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, 2010-2011 richt zich, op 

basis van een totaalvisie en missie statement vooral op de organisatie en taakverdeling 

binnen het ministerie. Strategische doelen worden geformuleerd, alsmede taken en 

verantwoordelijkheden van de onderscheiden onderdelen (zoals genoemd in de vorige 

paragraaf). Concreet wordt een zogeheten productenmatrix geboden en een 

personeelsplan.[16] 

- Het Integraal Preventiebeleidsplan 2011-2015, gepubliceerd in 2011, bevat de 

aandachtsgebieden waar de overheid bij voorrang aandacht moet besteden ter bevordering 

van gezondheid en voorkoming van ziekten. Het beschrijft ook de interventies die 

geboden zijn en een tijdsplanning waarbinnen het preventiebeleid uitgevoerd dient te 

worden.[17] 

- De nota ‘Beleid Geestelijke Gezondheidszorg 2010-2015’, daterend van 2010, bevat een 

visie en omschrijft de missie en de strategische doelen ten behoeve van het GGZ beleid. 

Prioriteiten daarbij zijn: GGZ-preventie; eerstelijns- GGZ; GGZ voor kinderen, 

volwassenen en ouderen; verslavingszorg en forensische psychiatrie.[18] 

- De Tijdelijke Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren (PB. 

2005, no.69) regelt de toelating van anderen dan zogeheten landskinderen in de vestiging 

en medische beroepsuitoefening.[19] 

- De Landsverordening houdende regels ten aanzien van instellingen voor gezondheidszorg 

(Landsverordening zorginstellingen) (PB 2007, No 19) stelt materiele en organisatorische 

eisen aan de instellingen van gezondheidszorg en hun beleid om goede zorg te 

leveren.[20] 

 

Stelselherziening 

Naast deze nota’s zijn, in het kader van de huidige stelselherziening, nog een aantal 

beleidsdocumenten geproduceerd die evenwel nog wachten op vaststelling door de Raad van 

Ministers. Deze betreffen uitgangspunten inzake de introductie van een basis- 

ziektekostenverzekering, een nieuw geneesmiddelenbeleid, een nieuwe beloningsstructuur 

voor de gezondheidszorg (NBG) en de bouw van het nieuwe ziekenhuis.  
 

Veel plannen en beleidsvoornemens op het terrein van de gezondheidszorg, zowel genoemd in 

bovengenoemde documenten als elders, vallen onder de paraplu van de ‘grote 

stelselherziening’ waar het Land Curaçao mee bezig is. Een diversiteit aan activiteiten kan 

onder deze majeure operatie gerangschikt worden. We noemen hier de belangrijkste, 

onderscheiden naar de mate waarin ze de ELGZ sector raken. 
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De ELGZ direct betreffende: 

- De gefaseerde toepassing van het WHO concept ‘Primary Health Care’. 

- Realisatie van een samenhangende keten van  (wijk-gebonden) gezondheidscentra, waarin 

goede zorg wordt geboden die beantwoordt aan de bestaande zorgvraag (inclusief ouder- 

en kindzorg) . 

- Functionele herschikking van zorgvoorzieningen en -instellingen naar zorgzwaarte onder 

gelijktijdige realisatie van het samenhangend (para-)medisch (specialistische) bedrijf. 

- Vaststellen en monitoren van zorg- en samenwerkingsprotocollen  

- Invoeren van de Nieuwe Beloningsstructuur Gezondheidszorg voor medische 

beroepsbeoefenaren. 

- Invoeren en monitoren van het basispakket zorg met jaarlijkse evaluaties. (Zo nodig  aan 

te passen op basis van de voortgang van het programma voor ‘Primary Health Care’).  

- Het opzetten van een meldpunt klachten 

 

Overige activiteiten in het kader van de stelselherziening: 

- Het opstellen en implementeren van de (kader) Wet Publieke Gezondheidszorg en de Wet 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 

- Evaluaties van geherformuleerde wet- en regelgeving. 

- Oprichting van een Curaçaose Zorgautoriteit. 

- Invoeren van een voortschrijdende Zorg programma/Jaarplancyclus in alle onderdelen van 

de gezondheidszorg. 

- Realisatie nieuwbouw Ziekenhuis 

- Monitoring en sturing van de financiële stromen in de gezondheidszorg aan de hand van 

jaarlijkse zorgrekeningen 

- Oprichting van Bureau Gezond Curaçao ter uitvoering van het integrale preventiebeleid 

- Onderbouwing van beleid met wetenschappelijk onderzoek (Volksgezondheidsinstituut 

Curaçao, VIC) 

 

Analyse 

Bovenstaand overzicht van activiteiten geeft meer inzicht in de richting van het beleid voor de 

ELGZ dan de eerder genoemde documenten. Invoering van het WHO PHC concept, 

bijvoorbeeld,  betekent een duidelijke en zware positionering van de ELGZ als verstrekker 

van zowel curatieve als preventieve zorg aan de basis van het systeem van gezondheidszorg, 

geïntegreerd in de leefgemeenschappen van de bevolking. De plannen voor het stimuleren van 

gezondheidscentra lijken hier nauw bij aan te sluiten. Ook waar (enigszins 

cryptisch)gesproken wordt over de herschikking van zorgvoorzieningen naar zorgzwaarte, 

lijkt een betere samenhang en afstemming (binnen de ELGZ zowel als tussen ELGZ en 

specialistische voorzieningen) beoogd te worden.  Zowel de bevordering van zorg- en 

samenwerkingsprotocollen als de prikkels die de nieuwe beloningsstructuur voor medici kan 

bevatten, passen in een beleid gericht op het verbeteren van de kwaliteit en de samenhang van 

de geboden zorg. Hoewel het negatieve prikkels betreft kan ook een meldpunt van klachten 

gebruikt worden als een instrument ter verbetering van de gezondheidszorg.  Bij de overige 

activiteiten valt het voornemen tot meer evidence-based beleid op. De oprichting van het VIC 

(het Volksgezondheidsinstituut Curaçao)  kan een belangrijke stap zijn in de richting van 

beleidsontwikkeling op meer rationele basis. 

 

De onderzoekers hebben geen wetgeving, voornemens of activiteiten inzake de rechten van 

patiënten op Curaçao aangetroffen. Uit het antwoord op een vraag hierover, in de nationale 

vragenlijst bij dit onderzoek, blijkt een dergelijk beleid of wetgeving er ook niet te zijn. Ook 

is uit de voorliggende actuele beleidsdocumenten geen visie of aanwijzing naar voren 
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gekomen over de patiëntenrechten of de rol van de patiënt in de gezondheidszorg.  Toch is de 

patiënt niet geheel afwezig in de voorliggende stukken. De Landsverordening zorginstellingen 

voorziet expliciet in een klachtenregeling, en verder staat daarin de verplichting voor 

zorginstellingen dat patiënten worden betrokken in de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.  
 

Beleid en regelgeving voor kwaliteit van zorg  
Overheidstoezicht 

In het toezicht van de overheid op de handhaving en bevordering van kwaliteit van zorg speelt 

de Inspectie GMN een belangrijke rol. De Inspectie, die onafhankelijk is van de 

beleidsorganisatie van het ministerie,  houdt toezicht op de uitvoering van de gezondheidszorg 

in het kader van het handhavingsbeleid. De drie domeinen van toezicht zijn: 

geneesmiddelenvoorziening, gezondheidszorg en gezondheidsbescherming.  De Inspectie is 

ook belast met het toezicht op het gevoerde kwaliteitsbeleid in instellingen, zoals beschreven 

in de Landsverordening zorginstellingen (waarop elders nader wordt ingegaan). 

 

Op basis van informatie uit antwoorden op de nationale vragenlijst blijkt dat inspecties door 

de overheid / verzekeraars algemeen als externe kwaliteitsprocedure worden aangemerkt, 

naast de verplichte periodieke kennis / vaardigheidstest voor artsen. Daarnaast wordt ook 

gemeld dat interne controles binnen praktijken veel voorkomen. Daarentegen blijken externe 

klinische audits op basis van patiënt-gegevens niet of nauwelijks plaats te vinden.  Voor 

verpleegkundigen bestaan er geen verplichte periodieke kennis / vaardigheidstests. 

  

De volgende drie indicatoren worden door de overheid als routine gebruikt om het 

functioneren van de ELGZ te kunnen volgen: 

- Toegankelijkheid van zorg: via resultaten van het wachttijden onderzoek (echter niet in 

huisartspraktijken) 

- Efficiëntie: via tussentijdse evaluatie a.d.h.v. zorginhoudelijke en financiële data van 

zorgverzekeraars; jaarlijkse evaluatie bij gesubsidieerde zorginstellingen; en de evaluatie 

van de zorgafspraken en besteding van financiële middelen.  

- Tevredenheid: a.d.h.v. geregistreerde klachten bij klachtenafdeling en Inspectie 

 

Regulering van instellingen en beroepsbeoefenaren 

Vestigingsregeling 

Sedert 2005 geldt een wettelijke regeling ter beperking van de instroom van medische 

beroepsbeoefenaren, de Tijdelijke Landsverordening beperking vestiging medische 

beroepsbeoefenaren. Hoewel de ontheffing die nodig is om zich te vestigen een toetsing 

inhoudt is de regeling primair bedoeld om de kosten van de zorg in de hand te houden. 

Ontheffingsverzoeken, ingediend bij de overheid,  worden getoetst aan de bestaande en 

toekomstige behoefte en de vastgestelde toelatingscriteria..  Landskinderen vallen niet onder 

deze regulering van de instroom en kunnen zich dan ook vrij vestigen. Op basis van  

toelatingscriteria, die niet zijn gespecificeerd, worden diploma’s erkend en geviseerd; 

eventuele aanvullende toelatingsprocedures ingesteld en de aanvraag voor economische 

vestigingsvergunning beoordeeld. Deze vergunning is nodig om een eigen praktijk te kunnen 

openen. Sluitstuk van de procedure is het afleggen van de eed. 

 

Om zich als huisarts op Curaçao te kunnen vestigen dient men te voldoende aan de eisen voor 

een vestigingsvergunning; het is evenwel niet nodig een specifieke opleiding tot huisarts te 

hebben genoten. Een systeem van jaarlijkse herregistratie bestaat niet maar in een convenant 

hebben de Curaçaose Huisarts Vereniging en verzekeraars afspraken gemaakt over een 

minimum volume van 40 uur bij- en nascholing per jaar. Voor verpleegkundigen, noch voor 
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andere beroepsbeoefenaren in de eerstelijnszorg, bestaat een herregistratie; evenmin zijn er 

verplichtingen betreffende te volgen bij- en nascholing. 

 

Norm voor praktijkgrootte 

Hoewel bij de stelselherziening voor de ELGZ, uit het oogpunt van kwaliteit van zorg, wordt 

overwogen normen voor de grootte van de huisartspraktijk in stellen, bestaan dergelijke 

normen vooralsnog niet. Wel wordt, in het kader van de nieuwe beloningsstructuur, een 

maximum als rekennorm toegepast voor de grootte van de huisartsenpraktijken.        

 

Kwaliteitsbeleid van instellingen 

De Landsverordening houdende regels ten aanzien van instellingen voor gezondheidszorg, 

kortweg de Landsverordening zorginstellingen, bevat expliciet elementen van een instrument 

ter waarborging van de kwaliteit van zorg. Zo stelt Artikel 8 van de verordening: ‘Een 

zorgaanbieder biedt zorg aan die verantwoord is.  Zorg is slechts verantwoord te achten als 

die tenminste wordt verleend op basis van deskundigheid, van een goed niveau is, 

doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt’.  

Ook in de artikelen 9-11 worden voorwaarden gesteld gericht op de kwaliteit van instellingen 

en de daarin geboden zorg, zoals: 

- de organisatie, personele bezetting en materiele voorwaarden moeten verantwoorde zorg 

mogelijk maken; hierin is begrepen een systematische bewaking, beheersing en 

verbetering van de kwaliteit van de zorg 

- de resultaten van overleg tussen zorgaanbieder, zorgverzekeraars en platform van 

patiëntenorganisaties moet daarin betrokken worden 

- Meer concreet moeten gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg systematisch worden 

verzameld en geregistreerd 

- Met deze gegevens moet systematisch getoetst worden of uitvoering van deze 

landsverordening inderdaad leidt tot een verantwoorde zorgverlening 

- Deze toetsing moet zo nodig leiden verbetering van de kwaliteit van de zorg 

- Zorgaanbieders streven naar waarborging van de continuïteit van zorg door middel van 

afstemming met andere zorginstellingen en met zorgverzekeraars.  

- Zorgaanbieders maken jaarlijks een openbaar verslag, met een afschrift aan het Ministerie 

en de Inspectie,  van de wijze waarop zij uitvoering hebben geven aan deze  

landsverordening. Daarin moet o.m. staan; 

o De betrokkenheid van patiënten bij het kwaliteitsbeleid 

o De behandeling en het resultaat van eventuele klachten en meldingen 

- Indien nodig, kunnen maatregelen en regels worden gesteld ter verbetering van het  niveau 

van zorg  

 

Klachten 

De Landsverordening Zorginstellingen regelt ook de klachtbehandeling in zorginstellingen. In 

Artikel 14 wordt gesteld dat: 

- Patiënten een klacht kunnen indienen over een gedraging van een zorgverlener  jegens 

hem of haar 

- Zorgaanbieders een regeling moeten treffen voor de onafhankelijke behandeling van 

klachten en die op passende wijze onder de aandacht van hun patiënten moet brengen. 

- Zorgaanbieders klagers binnen een maand moeten laten weten of maatregelen worden 

genomen in reactie op de klacht.  

 

Klinische richtlijnen en protocollen 
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De beschikbaarheid en het gebruik van klinische richtlijnen en protocollen in 

huisartsenpraktijken lijkt van bescheiden omvang. Op initiatief van het Ministerie van GMN 

wordt een Diabetesprotocol ontwikkeld dat in de afrondingsfase is. Huisartsen zijn 

vertegenwoordigd in de werkgroep die is belast met de opstelling en implementatie van dit 

protocol. Op het ministerie wordt ook gewerkt aan het geschikt maken van een Amerikaans 

(PAHO) Protocol HIV/Aids/SOA voor de gezondheidszorg op Curaçao.  

Verder zijn twee andere in de VS ontwikkelde protocollen beschikbaar: een over zorg voor 

patiënten met Astma/COPD en een over JCN-7 Hypertensie. In de lokale 

nascholingsprogramma’s worden Nederlandse zorgprotocollen gebruikt. Voor 

verpleegkundigen zijn geen protocollen bekend. 

 

3.3 Structuur en organisatie van de ELGZ 

Financiering en honorering 
Van het geheel van de uitgaven voor gezondheidszorg op Curaçao wordt 6% besteed aan 

eerstelijnszorg. Het stelsel van zorgverzekering bestaat uit de volgende elementen. 

 

SVB 

De zorgverzekeraar Sociale Verzekering Bank (SVB) heeft sinds mei 2012 het beheer over 

alle publieke zorgverzekeringsfondsen op Curaçao, m.u.v. de AVBZ. Meerdere daarvan 

waren voorheen onder beheer bij Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV). De SVB-

zorgverzekering is de publieke zorgverzekering voor werknemers en hun gezin met een 

inkomen onder de loongrens. De 12.5% premie wordt voor twee derde opgebracht door de 

werkgever; de rest wordt gelijkelijk betaald door werknemer en overheid. Als werknemers 60 

jaar worden kunnen ze in de SVB verzekering blijven en ook anderen (behalve 

gepensioneerde ambtenaren) kunnen op die leeftijd tot de SVB toetreden; de premie bedraagt 

dan 10.4% van het inkomen. Ambtenaren vallen onder aparte zorgverzekeringen, de 

voormalige BZV-verzekeringen voor eilands- en landsambtenaren. Dit is een verzekering met 

veel vrijheid voor de patiënt (zo is men niet aan een huisarts gebonden) en een stelsel van 

betaling per verrichting (met maximum tarieven) voor huisartsen. Voor deze categorie geldt 

wel een eigen bijdrage van 10% van de gegenereerde ziektekosten. Voor gepensioneerde 

ambtenaren is de FZOG-verzekering van toepassing. De premie voor mensen met lagere 

inkomens (tot NAF 18.000,-) wordt door de overheid betaald uit het PP-fonds. Het zorgpakket 

is wat minder beperkt dan bij de SVB. Daarnaast is er voornamelijk voor gepensioneerden 

van de raffinaderij en de luchtvaart het GTZ-fonds van toepassing. Het abonnementstarief 

voor de huisarts voor de SVB, PP en GTZ verzekerden is hetzelfde.  

 

Voor alle verzekerde patiënten worden bezoeken aan de huisarts volledig vergoed. Voor 

geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft moeten patiënten soms bijbetalen (bepaalde 

kwetsbare groepen zijn daarvan uitgezonderd). Voor een bezoek aan andere 

eerstelijnszorgverleners is altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Ook moet de 

betreffende zorgverlener veelal een machtiging van de SVB hebben om de behandeling 

(doorgaans gebonden aan een maximum aantal sessies voor paramedische zorg) te kunnen 

declareren. Voor verloskundige zorg geldt geen machtiging. Om de kostenontwikkeling in de 

zorg te beheersen wordt door de SVB een financieel monitoring systeem toegepast, waarin 

door middel van spiegelinformatie met de 10 huisartsen die het hoogste voorschrijfcijfer 

hebben wordt gesproken. De financiële sturing op basis van deze informatie wordt momenteel 

nog gering geacht. Het voornemen bestaat dan ook deze spiegelinformatie voor alle 

zorgverleners uit te breiden. Ook wil men in de toekomst de contracteervrijheid meer benutten 

om de kosten en kwaliteit van zorg te sturen en het aanbod beter te beheersen op basis van een 



   

36 

 

beroepskrachtenplan. De berekening van de tarieven gebeurt voor de verschillende 

beroepsgroepen op niet uniforme wijze. Soms wordt voor het inkomensdeel van paramedici 

bij de tariefbepaling een vergelijking gebruikt met bepaalde overheidsfuncties. Overigens 

blijkt de vaststelling van tarieven bij sommige beroepsgroepen meer dan 10 jaar geleden voor 

het laatst te hebben plaats gevonden.  

 

BZV 
De zorgverzekeraar, waar voorheen meerdere zorgverzekeringsfondsen onder vielen, heeft op het 

moment van schrijven alleen nog het beheer over het AVBZ-fonds. 

- Eigen risicodragers  

Bij deze verzekeringen voorziet de werkgever in de ziektekosten van zijn werknemers, zoals het 

geval is bij onder andere de ISLA-raffinaderij.  

- Particuliere verzekering  

Deze verzekering voorziet in de verzekering van ziektekosten voor personen boven een loongrens 

van NAFL. 96.0692 per jaar,, De particuliere verzekeraars zouden graag als volwaardige 

aanbieder deel uitmaken van het nieuwe verzekeringsstelsel. De markt voor bijverzekeren alleen 

wordt als een onvoldoende basis beschouwd.  

- Honoreringssysteem huisartsen  

In de huidige situatie is er sprake van verschillende bezoldigingsmethodieken voor vrijgevestigde 

huisartsen, afhankelijk van de wijze waarop patiënten zijn verzekerd. In de toekomst moeten die 

verschillen verdwijnen als het nieuwe bezoldigingssysteem in werking treedt. Het huidige 

betalingssysteem bevat nauwelijks prikkels voor kwaliteit van zorg of voor bepaalde 

aandachtsgebieden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige bezoldigingssystemen 

per categorie patiënten. 
  

Tabel 5: Huidige bezoldigingssystemen voor huisartsen geldend voor verschillende 

categorieën van de bevolking 

Populatie Verzekeraar Bezoldigingssysteem 
PP-populatie (lagere inkomens)  SVB (voormalig BZV) Hoofdzakelijk abonnement; daarnaast 

enkele verrichtingen  

Ambtenaren en gelijkgestelden  SVB (voormalig BZV) Per consult + verrichting; volledige 

vergoeding (bij hogere inkomens 90%)  

FZOG SVB Abonnement + enkele verrichtingen 

GTZ  SVB (voormalig BZV)  Abonnement + enkele verrichtingen  

Mensen (met hun gezin) met loon tot 

SVB grens  

SVB  Abonnement + enkele verrichtingen 

Werknemers bij eigen risicodragers  Werkgever  Buiten het systeem (op eigen kosten)  

Particulier verzekerden  Diverse  Per consult + verrichting  

 

Inkomen van huisartsen 

Een globale verhouding van het inkomen van huisartsen vergeleken met dat van andere 

medische beroepsbeoefenaren, met name medisch specialisten, zegt iets over de onderlinge 

posities in het zorgsysteem. Om hiervan een beeld te krijgen bevatte de nationale vragenlijst  

een vraag over het bruto inkomen van respectievelijk een huisarts, een gynaecoloog, een 

internist en een cardioloog van 40 jaar oud. Door de verschillende systematiek bij de 

berekening van de inkomens van de medische beroepsbeoefenaren is exacte vergelijking niet 

goed mogelijk. Niettemin komt een beeld naar voren waarin het bruto inkomen van huisartsen 

lager is dan dat van gynaecologen en internisten en zeer veel lager dan dat van cardiologen. 

 

                                                      
2
 Voor het jaar 2013. De loongrens wordt jaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde CPI periode aug-aug. 
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Beschikbare menskracht 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn 

in de ELGZ op Curaçao. 

 

Tabel 6: Aantal huisartsen en andere beroepsbeoefenaren in de eerstelijnszorg op Curaçao 

Beroepsgroepen Aantal 

Huisartsen 81
*)

 

Tandartsen 43 

Wijkverpleegkundigen ± 30 

Fysiotherapeuten 52 

Psychologen 16 

Diëtisten 13 

Verloskundigen 7 

Logopedisten 6 

Oefentherapeuten 6 

Podologen 1 

 
 

Bij een toepassing van genoemde criteria, is het aantal huisartsen op Curaçao (81) kleiner dan 

het aantal medisch specialisten, dat 97 bedraagt. Uitgaande van een bevolking van 150.550 is 

er gemiddeld 1 huisarts werkzaam voor 1859 inwoners. Omdat er geen getalsmatige norm 

bestaat voor de huisartsdichtheid kan niet worden vastgesteld of er sprake is van een tekort of 

overaanbod. Niettemin wordt als antwoord op de nationale vragenlijst door het Ministerie 

gemeld dat er geen tekort bestaat aan huisartsen. Dit geldt ook voor tandartsen, apothekers, 

fysiotherapeuten en logopedisten. Een ernstig tekort wordt gerapporteerd aan maatschappelijk 

werkers en verloskundigen. Hoewel het aantal wijkverpleegkundigen niet kon worden 

opgegeven, wordt daarbij een (matig) tekort gerapporteerd. 

 

Samenhang in het zorgaanbod 
Voor een samenhangend zorgaanbod, vooral tussen eerste- en tweedelijnszorg is de formele 

positie van de huisarts van belang.  Op Curaçao hebben de huisartsen een 

poortwachtersfunctie naar de tweede lijn. Dat wil zeggen dat patiënten door de huisarts 

verwezen moeten worden om zorg van een medisch specialist te krijgen. Verwijs- en 

opnamecijfers van huisartsen geven een indicatie van hoe de poortwachtersfunctie 

functioneert. In hoofdstuk 4 wordt wel het door de huisartsen opgegeven aantal verwijzingen 

naar acht veel voorkomende specialismen worden gerapporteerd. Het verstrekte cijfer over 

ziekenhuisopnamen op initiatief van de huisartsen bedraagt 80 opnamen per 1000 patiënt- 

contacten. Verwijs- en opnamecijfers zijn belangrijke indicatoren, zowel uit oogpunt van 

kosten als van taakverdeling tussen huisartsen en medisch specialisten.  Behandeling van 

patiënten in het tweede echelon en in het ziekenhuis brengt doorgaans aanzienlijke kosten met 

zich mee. Als die kosten voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld doordat het eerste echelon 

in staat is een breder pakket van verrichtingen aan te bieden, of door betere samenwerking een 

goede behandeling te realiseren, is dat gunstig voor het zorgbudget en heeft het vaak ook de 

voorkeur van de patiënt. Genoemde productiecijfers zijn relatief hoog, wat zou kunnen duiden 

op mogelijkheden voor verbetering respectievelijk verschuiving naar het eerste echelon. Waar 

die mogelijkheden liggen wordt duidelijk uit de resultaten van de enquêtes onder 

*) 
Dit is het aantal huisartsen dat voor een algemene/open populatie in eigen 

praktijk werkzaam is. Daarnaast zijn er 15 artsen, die ook voorkomen op 

overzichten van huisartsen, maar die in feite werkzaam zijn als 

verzekeringsarts, bedrijfsarts, waarnemer of arts voor een bijzondere populatie.  
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respectievelijk de huisartsen (hoofdstuk 4) en hun patiënten (hoofdstuk 5). In tegenstelling tot 

de inschrijving bij een huisarts bestaat er geen systeem van inschrijving bij een apotheek. Het 

ontbreken hiervan betekent een aanzienlijke beperking van de mogelijke rol van apothekers in 

de ELGZ, met name betreffende medicatiebewaking en voorlichting over het gebruik van 

medicijnen. Hoewel geen tekort aan apothekers wordt gerapporteerd lijkt de verdeling van 

apotheken geografisch scheef. In Banda Abao bijvoorbeeld lijkt het aanbod van 

farmaceutische zorg onvoldoende waardoor patiënten, vooral in de weekenden ver van huis 

hun geneesmiddelen moeten halen.  

 

Thuiszorg 

De thuiszorg op Curaçao wordt vanuit twee instellingen verleend: de Stichting Wit Gele Kruis 

voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’ en de Stichting Thuiszorg Banda'bou. Qua personele inzet 

en het aantal inwoners van hun werkgebied is de Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg 

‘Prinses Margriet’ verreweg het grootst. De Stichting Thuiszorg Banda'bou werkt op het 

westelijk deel van Curaçao; de Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’ 

elders. De meeste wijkverpleegkundigen zijn op Curaçao opgeleid. De mogelijkheden voor 

bij- en nascholing, waar overigens geen wettelijke verplichting toe bestaat, worden beperkt 

geacht; deze geschiedt intern, waarbij beide instellingen soms samenwerken. Beide 

instellingen voor thuiszorg werken samen in een Federatie.  

 

- Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’  

De aangeboden diensten betreffen: huishoudelijke gezinszorg; verpleegkundige zorg en 

persoonlijke verzorging. Daarnaast zijn er consultatiebureaus voor moeder- en kindzorg met 

eigen artsen en wordt gewerkt aan een team voor palliatieve zorg. Verder verzorgt men – 

onder contract - rolstoelvervoer, waarvoor 20 personen en 7 auto’s worden ingezet. 

Kraamzorg wordt niet vanuit de thuiszorg verleend. De zorg die geboden kan worden hangt af 

van de aard van de verzekering van de patiënt. In sommige gevallen is dat minder dan nodig 

is. Er bestaan weinig mogelijkheden informele zorgverleners te verlichten met ‘respite care’.  

Op welke manier patiënten ook bij de thuiszorg komen, via de huisarts, het ziekenhuis of op 

eigen initiatief, altijd is een verwijzing van de huisarts nodig. Als eerste vindt indicatiestelling 

plaats. Er wordt een verdere groei van de particuliere verpleegkundige markt voorzien als 

verzekeraars het zorgvolume of de aanspraken op zorg verder beperken. Toezicht op de 

kwaliteit daarvan is beperkt.  

Er bestaat geen gestructureerd overleg tussen huisartsen en thuiszorg; ook niet op het niveau 

van hun organisaties. Op de werkvloer wordt meer samengewerkt met diëtisten en 

logopedisten, maar ook hier geldt dat het inschakelen mede wordt bepaald door de wijze 

waarop de patiënt verzekerd is.   

 

- Stichting Thuiszorg Banda'bou 

Naast verpleging en verzorging biedt de stichting rolstoelvervoer en de laatste jaren ook 

ondersteuning van informele zorg. Verder organiseert men een activiteitencentrum voor 

senioren, waarin de nadruk ligt op preventie, handvaardigheid, begeleiding van patiënten met 

diabetes. Omdat preventie nauwelijks wordt vergoed is het voortbestaan van het centrum in 

gevaar. Een ander bezwaar tegen de huidige financiering is dat geen rekening wordt gehouden 

met zorgzwaarte (die toeneemt). Ook het wachten op machtigingen zorgt voor ongewenste 

situaties bij patiënten die snel hulp moeten hebben. De stichting biedt geen consultatiebureau 

voor moeder- en kindzorg.  Activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van zorg, zoals 

onderlinge toetsing en zelf ontwikkelde protocollen, zijn in de loop van de tijd steeds meer in 

het gedrang gekomen. 
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Mede omdat er maar weinig huisartsen (5) in het werkgebied van de stichting zijn gevestigd is 

samenwerking beter mogelijk. In principe neemt maandelijks een wijkverpleegkundige met de 

huisarts de patiënten door en wordt een gezamenlijk huisbezoek afgelegd. Men staat positief 

tegenover de vestiging van een gezondheidscentrum waardoor de bestaande goede 

samenwerking makkelijker wordt en verder kan worden uitgebouwd.    

 

Andere ELGZ beroepsgroepen / voorzieningen 

- Fysiotherapie 

Fysiotherapeuten zijn in het algemeen zelfstandig gevestigd en vaak in een solopraktijk; een 

kwart tot een derde werkt samen met een of meer collega’s. Het merendeel is in Nederland 

opgeleid. De meeste patiënten komen bij een fysiotherapeut op verwijzing van hun huisarts en 

het inkomen van fysiotherapeuten is dan ook grotendeels gebaseerd op verzekerde zorg. Voor 

het gebruik van fysiotherapie hoeven patiënten niet bij te betalen, al geldt er wel een 

beperking aan het aantal sessies. Mede als gevolg van het ontbreken van een vestigingsbeleid 

lijkt er momenteel sprake van een duidelijke overcapaciteit aan fysiotherapie. Het gevolg is 

kleine omzetten, onderlinge concurrentie en vervaging van de grenzen van het beroep. Onder 

deze ongunstige omstandigheden komt het volgen van (betrekkelijk dure) bij- en nascholing 

gemakkelijk in het gedrang.  

 

- Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck  

Oefentherapeuten bieden paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met 

behulp van oefeningen worden klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen 

van nieuwe klachten. De meeste patiënten die door oefentherapeuten worden behandeld zijn 

door de huisarts verwezen. Er zijn 9 oefentherapeuten werkzaam op Curaçao. 

 

- Diëtisten 

De diëtisten op Curaçao zijn allen opgeleid in Nederland. Patiënten komen doorgaans op 

verwijzing door de huisarts of een medisch specialist, waarbij overigens een machtiging is 

vereist van de ziektekostenverzekeraar. Diëtisten zijn niet uitsluitend werkzaam in de 

gezondheidszorg; ook werken ze, al dan niet in deeltijd, in sectoren als sport en fitness. 

 

- Logopedisten 

De in totaal 20 actieve logopedisten op Curaçao werken in diverse settings, zoals het 

ziekenhuis, revalidatie, gehandicaptenzorg of in een zelfstandige praktijk. Een minderheid 

werkt in de ELGZ. De meeste patiënten komen bij een logopedist op verwijzing van 

huisartsen, KNO-artsen, kinderartsen, tandartsen, consultatiebureau en (kinder)psychiatrie. Er 

bestaat geen overheidstoezicht op de kwaliteit van de logopedische zorg, en er bestaat geen 

systeem van periodieke herregistratie. Bij- en nascholing en beroepsinhoudelijke 

ontwikkeling zijn niet verplicht. De beroepsvereniging houdt zich noodgedwongen vooral 

bezig met belangenbehartiging (o.a. onderhandelen over de beloningsstructuur). 

Beroepsontwikkeling en samenwerking met andere disciplines lijden daar onder. Behalve met 

huisartsen wordt samengewerkt met fysiotherapeuten en medisch specialisten, zoals plastisch 

chirurg en KNO arts. Het bestaan van wachtlijsten voor logopedie lijkt op een tekort in het 

aanbod te wijzen.  

 

- Verloskundigen 

Er zijn vijf solistisch werkende verloskundigen op Curaçao. Allen werken als zelfstandig 

ondernemer en leiden in die hoedanigheid bevallingen van ‘hun’ cliënten in de kraamkliniek. 

Zelf hebben ze geen praktijkruimte; voor de duur van de spreekuren wordt ruimte gehuurd. 

Verder zijn sinds kort twee verloskundigen verbonden aan Fundashon Duna Lus die zich tot 
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heden bezig houden met organisatorische zaken in de kraamkliniek. Patiënten komen 

doorgaans via de huisarts, maar dat lijkt nogal eens laat te gebeuren (als de zwangerschap al 

ruim 20 weken gevorderd is). Verder ontbreken er vaak essentiële gegevens bij de verwijzing 

(datum laatste menstruatie en gegevens van termijnecho’s). Hoewel er een indicatielijst 

bestaat voor ziekenhuisbevallingen lijkt die niet strikt te worden toegepast. Veel vrouwen 

geven de voorkeur aan een bevalling onder de leiding van een gynaecoloog in het ziekenhuis. 

In meer dan twee derde van de bevallingen wordt die voorkeur ook gevolgd. De 

verloskundigen werken onderling weinig samen. Nascholing is op Curaçao niet beschikbaar 

en daardoor duur en moeilijk te organiseren. Omdat er geen waarneemregeling bestaat zijn de 

verloskundigen in principe continu bereikbaar. Enkele verloskundigen hebben  een 

waarneemregeling onderling.  De verloskundigen werken via een verloskundig 

samenwerkingsverband aan een samenwerking met de gynaecologen. In dit 

samenwerkingsverband wordt onder andere gewerkt aan protocollen en worden logistieke 

problemen besproken.  

 

- Kraamkliniek. 

De rol van de kraamkliniek is verminderd in de loop van de jaren en nog steeds is continuïteit 

niet gewaarborgd. Nog geen 30% van de bevallingen op Curaçao vindt in de kliniek plaats; 

dat is ooit het dubbele geweest. Veel bevallingen vinden in het ziekenhuis plaats op 

verwijzing van de huisarts. Met de gynaecologen bestaat geen gestructureerde samenwerking. 

De verloskundigen zijn als zelfstandig gevestigden buiten de organisatie van de kliniek 

werkzaam.   

 

- Maatschappelijk werk 

Maatschappelijk werk is schaars op Curaçao. Het bestaat voornamelijk binnen instellingen en 

bedrijven. Daarbuiten bestaat het nauwelijks. Vanuit de eerstelijnszorg lijkt er evenwel een 

duidelijke behoefte te bestaan het aanbod aan maatschappelijk uit te breiden. 

 

- Psychologen 

Om verrichtingen te kunnen declareren bij de SVB is het beroepsbeoefenaren, zoals 

psychologen, noodzakelijk zich te registreren. Los daarvan is er echter geen systeem van 

herregistratie. Bij- en nascholing vindt geheel plaats op eigen initiatief en is niet verplicht. 

Een minderheid van de psychologen op Curaçao werkt geheel of gedeeltelijk in een 

eerstelijnssetting. Patiënten komen op verwijzing door de huisarts of op eigen initiatief. Er 

lijkt geen sprake van een uniforme tariefstructuur voor psychologen. Op individuele basis 

lijken psychologen hun eigen afspraken hierover te hebben met de SVB. 

 

Eerstelijnszorg buiten kantooruren 

Voor de samenhang in het zorgaanbod telt ook mee hoe de primaire zorgverlening is 

georganiseerd in de avonden, nachten en gedurende het weekend. Voor de continuïteit en 

samenhang maakt het verschil of huisartsen actief betrokken zijn bij die zorg buiten 

kantooruren en hoe die is georganiseerd als dat niet het geval is (bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid van medische gegevens). Overigens zijn dit thema’s die ook in de 

hoofdstukken 4 en 5 nog terugkomen. 

De eerstelijnszorgverlening buiten kantooruren is momenteel niet uniform georganiseerd. Een 

aantal huisartsen is zelf min of meer doorlopend beschikbaar, maar het merendeel heeft zich 

georganiseerd in dienstgroepen van ongeveer 10 huisartsen waarbinnen ieder op toerbeurt 

dienst heeft. Daarnaast kunnen mensen, uitgezonderd SVB verzekerden die daarvoor een 

machtiging van de huisarts moeten hebben, zich ook, zonder verwijzing, tot de SEH in het 

ziekenhuis wenden.    
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De opleiding van beroepsbeoefenaren 
Omdat deze op Curaçao niet beschikbaar is hebben alle werkzame huisartsen hun 

beroepsopleiding elders gevolgd, voornamelijk in Nederland. De huisartsopleiding op Aruba 

heeft onlangs de eerste huisartsen afgeleverd. In de toekomst kan deze huisartsopleiding ook 

voor Curaçao van betekenis worden. De keuze voor een land en opleidingsinstituut is in 

principe vrij, mits het programma wordt erkend in het betreffende land zowel als door de 

Curaçaose accreditatiecommissie. Voordat aan een opleiding wordt begonnen moet de lokale 

accreditatiecommissie goedkeuring verlenen voor het volgen van de opleiding. Ook kan een 

verzoek ingediend worden om de opleiding te accrediteren indien deze nog niet is erkend.  

De accreditatiecommissie bestaat uit huisartsen die zijn gecertificeerd naar het voorbeeld van 

een dergelijke commissie in Nederland. Zij hanteren vergelijkbare normen.  

 

De rol van stakeholders 
Aan stakeholders in de gezondheidszorg wordt in het Business Plan expliciet een rol 

toebedeeld. Zij worden gedefinieerd als partijen die betrokken zijn bij, effecten ondervinden 

of uitvoering verzorgen van activiteiten van het ministerie. Stakeholders kunnen deel 

uitmaken van de overheidsorganisatie en kunnen ook maatschappelijke organisaties, groepen 

of categorieën zijn. Het streven stakeholders te betrekken niet alleen bij de ontwikkeling en 

evaluatie van beleid, maar ook (delen van) de uitvoering aan hen te delegeren, biedt 

mogelijkheden voor een belangrijke inbreng in alle stadia van het beleid. 

 

Beroepsverenigingen 

In antwoord op de nationale vragenlijst worden de volgende (niet-gouvernementele) 

stakeholders genoemd die de beroepsgroepen vertegenwoordigen:  

- Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV; ongeveer 60 leden) 

- Vereniging Medische Specialisten Curaçao (VMSC) 

- Vereniging van Psychologen (Asosashon Antiyano di Sikologo) 

- Curaçaose Vereniging van Fysiotherapeuten (45 leden) 

- Curaçaose Vereniging van Logopedisten 

- Nederlands Antilliaanse Vereniging van Diëtisten (sedert 2011) 

- Curaçao Dental Society  

- Curaçaose Vereniging voor Verloskundigen (CVV) 

- Vereniging van Verpleegkundigen (ODEAN) 

- Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Curaçao 

 

De belangen van de huisartsen op Curaçao worden dus behartigd door twee verenigingen, die 

noodzakelijkerwijs, gezien de omvang van de populatie, van bescheiden omvang zijn. Naast 

belangenbehartiging namens hun leden zijn zij beide betrokken bij scholing en beroepsmatige 

ontwikkeling. Voor het uitgeven van een tijdschrift voor huisartsen is Curaçao te klein. 

Naast bovenstaande organisaties zijn uiteraard de ziektekostenverzekeraars uiterst belangrijke 

stakeholders in de gezondheidszorg, alsmede maatschappelijke organisaties en 

vertegenwoordigers van patiënten en gebruikers van zorg. 

 

Over de rol van de stakeholders bij beleidsontwikkeling en uitvoering wordt de volgende 

samenvatting gerapporteerd: 

- Zorgverzekeraars: contracteren en betalen van de zorg; uitvoering geven aan de huidige 

wetgeving ziekteverzekering en de toekomstige basisverzekering; bijdragen aan de 

evaluatie van de zorg  
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- Organisatie van beroepsbeoefenaren en zorginstellingen: input leveren bij ontwikkeling 

van beleidskaders; uitvoeren van uitbestede zorgtaken; bijdragen aan de evaluatie van de 

zorg  

- Maatschappelijke organisaties (sociale partners en adviesorganen): input leveren bij de 

ontwikkeling van beleidskaders; bijdragen aan de evaluatie van de zorg 

- ‘Patiënten’: input leveren bij de ontwikkeling van beleidskaders; bijdragen aan de 

evaluatie van de zorg. 

 

Hoewel internationale organisaties, zoals de WHO en PHO, geen stakeholders zijn wordt hen 

wel een rol toegekend bij de overdracht van kennis, data en richtlijnen en het doen van 

visitaties. 

 

Patiënten 

Hoewel de inbreng van patiënten als stakeholders hierboven wordt erkend, lijkt de rol van 

patiënten en hun organisaties in het beleid voor de ELGZ nog weinig ontwikkeld. Patiënten 

zijn weliswaar vrij hun huisarts te kiezen en hebben formeel ook de mogelijkheid tot klagen, 

wetgeving op het gebied van patiënten rechten ontbreekt echter tot op heden. Er zijn diverse 

actieve patiëntenorganisaties op Curaçao, maar de indruk bestaat dat hun activiteiten vooral 

gericht zijn op de belangen van hun leden en het geven voorlichting en dat de invloed op het 

beleid gering is. Een gesprek met de Diabetesvereniging, met 600 betalende leden, bevestigt 

dat de aandacht vooral gaat naar voorlichting en het bevorderen van de zorgverlening aan 

patiënten met diabetes. De vereniging organiseert campagnes in de wijken en elke maand een 

voorlichtingsdag. Men wil cursussen geven en preventieve voorlichting op scholen. De 

vereniging is ook betrokken bij de ontwikkeling van een diabetesprotocol. De vereniging zou 

willen dat ze meer wordt ingeschakeld door de huisartsen.    

 

Medisch specialisten 

Medisch specialisten behoren niet tot de ELGZ, maar hun positie is mede bepalend voor een 

continu en geïntegreerd zorgaanbod waarbij eerste en tweede lijn elkaar aanvullen. De meeste 

medisch specialisten zijn vrij gevestigd en hebben een eigen praktijk buiten het ziekenhuis. 

Met de komst van het nieuwe ziekenhuis lijkt deze situatie te gaan veranderen. Uit gesprekken 

met hun woordvoerders blijkt dat medisch specialisten er, onder voorwaarden, niet tegen zijn 

te zijner tijd op enige wijze in het nieuwe ziekenhuis te integreren. De zorgen voor de 

toekomst echter betreffen de financiën en de kwaliteit van zorg. Van de tweede lijn uit gezien 

is een belangrijk knelpunten in de eerste lijn de bereikbaarheid van huisartsen buiten 

kantooruren, al wordt erkend dat de thans functionerende dienstgroepen de situatie hebben 

verbeterd. De samenwerking met de verloskundigen ontwikkelt zich positief. Men stelt zich 

op het standpunt dat de verloskundigen nauwer bij het nieuwe ziekenhuis betrokken moeten 

worden. Verder wordt opgemerkt dat de maatschappelijk werk functie binnen de eerste lijn 

momenteel onvoldoende is.  

 

3.4  Uitdagingen en aandachtspunten 
 

Op basis van wat daarover werd gerapporteerd in antwoord op de nationale vragenlijst en wat 

tijdens interviews met vertegenwoordigers van stakeholders naar voren kwam, kunnen de 

volgende punten als aandachtspunt of uitdaging worden aangemerkt. 

  

- Wellicht de grootste uitdaging in het gezondheidszorgbeleid op Curaçao is de 

voorgenomen herziening van het zorgstelsel. De noodzaak voor deze herziening ligt in de 
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huidige knelpunten en tekortkomingen, zoals de onvoldoende kwaliteit van zorg en de 

kostenontwikkeling die een bedreiging vormt voor de betaalbaarheid van de zorg. 

- Het welslagen van de stelselherziening staat of valt met de kwaliteit van de 

beleidsinstanties en het toezicht op de uitvoering. Volgens het Business Plan GMN dient 

daarin verbetering te komen. 

-  Voor een effectievere handhaving van het ingezette beleid in de gezondheidszorg wordt 

daarom versterking van de Inspectie bepleit.  

- Op het Ministerie van GMN bestaat een tekort aan leiderschapspotentieel en 

managementcapaciteit . Een tekort aan gekwalificeerd personeel kan een belemmering 

vormen voor een succesvolle sturing aan en implementatie van de stelselherziening. 

- Beleid dient meer gebruik te maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek.  

Actuele data en financiële gegevens moeten meer beschikbaar komen ter onderbouwing 

en invulling van beleid. 

- Personele tekorten in de ELGZ kunnen een goede zorgverlening in de weg staan. Het 

tekort aan maatschappelijk werkers en verloskundigen, en in mindere mate ook aan 

wijkverpleegkundigen vraagt erom teruggedrongen te worden. 

- De verloskundige zorg is gefragmenteerd en lijkt niet efficiënt. In de eerste plaats is het 

aantal ziekenhuisbevallingen erg hoog, waarschijnlijk door het niet correct hanteren van 

de indicatielijst. Verder is het aanbod aan eerstelijns geboortezorgzorg versnipperd, 

kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij de kwaliteit van de uitrusting en wordt er niet 

of nauwelijks samengewerkt.   

- De betrouwbaarheid en transparantie van de overheid en de ziektekostenverzekeraars 

wordt door diverse beroepsgroepen onder de maat bevonden. De stelselherziening, 

waarbij een actieve inbreng van stakeholders is voorzien, kan moeilijk slagen als het 

vertrouwen tussen stakeholders te wensen over laat.   

- Een visie op de toekomst van de eerstelijnszorg op Curaçao dient ook de rol van de 

verschillende disciplines te omvatten die samen de eerstelijnszorg vormen. Daarbij hoort 

een omschrijving van hun takenpakket – in samenhang met dat van andere disciplines -  

en het gewenste aantal beroepsbeoefenaren, op basis van een raming van de zorgbehoefte 

nu en in de toekomst. 
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4. Huisartsen en hun positie in de ELGZ 

 

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het vragenlijstonderzoek dat onder huisartsen op 

Curaçao is uitgevoerd. Alle huisartsen zijn via email benaderd om een vragenlijst in te vullen. 

In de vragenlijst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van zorg, kwaliteit van zorg, informatiegebruik, coördinatie van de zorg, 

samenwerking met andere zorgverleners, beschikbaarheid van medische uitrusting en het 

taakprofiel van de huisarts. De tabellen bevatten de percentages op basis van het totale aantal 

huisartsen dat heeft deelgenomen. Ook is vermeld hoeveel huisartsen een vraag hebben 

beantwoord. De resultaten in dit hoofdstuk komen uit de survey en zijn derhalve een 

weergave van wat de huisartsen hebben geantwoord op de vragen. 

 

4.1 Kenmerken van deelnemende huisartsen  
 

In totaal hebben 80 huisartsen meegedaan aan het onderzoek, waarvan 48 mannen en 32 

vrouwen, zoals weergegeven in Tabel 7. De leeftijdsverdeling laat zien dat de huisartsen op 

Curaçao relatief oud zijn. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 52 jaar, met een 

spreiding van 30 tot 67 jaar. Vier huisartsen hebben hun leeftijd niet ingevuld. De vrouwelijke 

huisartsen zijn gemiddeld jonger dan hun mannelijke collega’s, respectievelijk 48 versus 56 

jaar. Het cohort huisartsen jonger dan 40 jaar is klein. Slechts 11% van de huisartsen behoort 

tot deze groep, terwijl het percentage boven de 50 jaar, bijna 60% is. De leeftijdsopbouw van 

deze beroepsgroep is dan ook scheef. Deze situatie doet zich ook in Nederland voor, waar de 

gemiddelde leeftijd ook 52 jaar is, met een spreiding van 31 tot 65 jaar. 

 

Tabel 7: Leeftijds- en geslachtsverdeling van de huisartsen 

Kenmerken Respondenten 

N % 
Geslacht Man 48 60 

Vrouw 32 40 

Leeftijd ≤ 30 jaar 1 1.3 

31 – 40 jaar 8 10.0 

41 – 50 jaar 20 25.0 

51 – 60 jaar 32 40.0 

≥ 60 jaar 15 18.8 

Niet beantwoord 4 5.0 

 

Gemiddeld oefenen de huisartsen al 22 jaar hun beroep uit, met een spreiding van een tot 40 

jaar. De mannelijke huisartsen zijn gemiddeld al langer werkzaam als huisarts dan hun 

vrouwelijke collega’s, respectievelijk 25 versus 17 jaar. Tabel 8 laat zien dat bijna twee derde 

van de respondenten geen specifieke huisartsenopleiding heeft gevolgd. Meer vrouwen dan 

mannen hebben wel zo’n specifieke opleiding gevolgd, 31% versus 23%. Wanneer we kijken 

naar de leeftijdsverdeling, dan zien we dat in de groep De meeste huisartsen zijn in Nederland 

opgeleid; andere landen waar de opleiding werden genoten zijn  onder meer Cuba en 

Venezuela.  
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Bijna driekwart van de huisartsen werkt als zelfstandig ondernemer en 10% werkt in dienst 

van een andere huisarts. Bij de rest, 13.8%, was de situatie anders, voornamelijk combinaties 

van de eerder genoemde vormen.  

 

Tabel 8: Opleiding en dienstverband 

Beroepsopleiding Respondenten 

N % 
Postdoctorale opleiding afgerond 23 28.8 

Bijscholing  afgerond 3 3.8 

Geen specifieke huisartsen opleiding afgerond  52 65.0 

Niet beantwoord 2 2.5 

Werkstatus 

Zelfstandig 60 74.8 

In dienst van een andere huisarts 8 10.0 

Andere werksituatie 11 13.8 

Niet beantwoord 1 1.3 

 

De meeste huisartsen antwoordden werkzaam te zijn in de buitenwijken van Willemstad 

(59%). Maar 10% van de deelnemende huisartsen heeft een praktijk in Banda Abao of Fuik, 

de rest heeft een praktijk in Willemstad. Gevraagd of zij vinden dat er sprake is van een tekort 

aan huisartsen in hun praktijkgebied, antwoordde een meerderheid in Banda Abao of Fuik een 

tekort aangeven (67%), versus 11% in Willemstad. In Willemstad wordt echter door meer 

huisartsen een tekort aan verpleegkundigen aangegeven (56%), versus 33%in Banda Abao of 

Fuik. Gemiddeld zegt twee derde van de huisartsen, ongeacht de plaats waar ze praktiseren,  

dat er een tekort aan ondersteunend personeel is.  

 

4.2 Toegankelijkheid van zorg 
 

Werklast van de huisartsen 
Tabel 9 laat verschillende, door de huisartsen gerapporteerde, indicatoren van de 

werkbelasting van de huisarts zien. De gemiddelde omvang van de huisartspraktijken 

bedraagt 1966 ingeschreven patiënten op basis van het aantal huisartsen dat de vraag 

beantwoord heeft (n=60). De spreiding rond dit gemiddelde is echter groot: 12% antwoordde 

een praktijkpopulatie van niet meer dan 1000 patiënten te hebben terwijl 10% er meer dan 

3000 patiënten blijkt te hebben. Van de overige 20 huisartsen gaven er 14 aan de grootte van 

hun patiëntenpopulatie niet te weten. Er zijn geen grote verschillen wanneer we kijken naar 

praktijkgrootte in Willemstad, de buitenwijken of Banda Abao en Fuik (niet in tabel), De 

praktijkgrootte in Banda Abao en Fuik ligt met gemiddeld 1900 patiënten net iets onder het 

landelijk gemiddelde.  

 

De huisartsen gaven aan gemiddeld ongeveer 40 uur te werken. Ook hier zijn de verschillen 

weer groot, 10% werkt 20 uur of minder en 20% geeft aan meer dan 50 uur per week te 

werken. De huisartsen in de buitenwijken van Willemstad werken het langst, gemiddeld 44 

uur per week. Overigens moet worden aangenomen dat de meeste respondenten bij de 

gerapporteerde werktijd de tijd voor studie en ‘bij blijven’ buiten beschouwing hebben 

gelaten.  
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Het aantal consulten bedraagt gemiddeld bijna 39 consulten per dag, waarbij 11% van de 

huisartsen aangeeft 20 of minder consulten te hebben en 6% meer dan 60 consulten per dag. 

Ook hier is waarschijnlijk sprake van enige onderschatting, aangezien de zeer korte 

(administratieve) contacten gemakkelijk buiten beschouwing kunnen zijn gelaten. Het 

gemiddeld aantal consulten ligt lager in de rurale gebieden met een gemiddelde van 31 per 

dag. In vergelijking hebben Nederlandse huisartsen iets minder consulten per dag, gemiddeld 

28. Maar ook onder Nederlandse huisartsen is de spreiding groot, van 6 tot 60 consulten per 

dag.[22]  

 

Het aantal huisbezoeken is zeer laag, gemiddeld drie per week. ‘Veel huisbezoeken’ komt 

neer op 15 per week. Twee huisartsen gaven aan helemaal geen huisbezoeken te doen, maar 

voor het merendeel  van de huisartsen (61%) zijn huisbezoeken met 1of  2 per week een 

marginale activiteit. In Nederland ligt het gemiddelde met 12 buisbezoeken per week 

beduidend hoger. De spreiding is echter ook groot, van gemiddeld 1 tot 50 huisbezoeken.[22]
 
 

  

Gemiddeld besteden huisartsen bijna 14 uur per maand aan het lezen van vakliteratuur en 

medische informatie. Hierbij geeft 36% aan 5 uur of minder per maand te lezen en 19% meer 

dan 20 uur. Daarnaast besteden de Curaçaose huisartsen gemiddeld bijna 5 uur per maand aan  

het volgen van cursussen en trainingen; 11% zegt hieraan meer dan 10 uur te besteden. 

Mannelijke huisartsen besteden gemiddeld iets meer tijd aan het lezen van vakliteratuur, 

terwijl hun vrouwelijke collega’s juist iets meer tijd besteden aan cursussen en trainingen (niet 

in tabel). 

 

Tabel 9: Indicatoren voor werkbelasting, zoals gerapporteerd door de huisartsen 

Indicatoren Gemiddelde 

Ingeschreven patiënten (n=60) 1.966 

Werkuren per week (n=79) 39.6 

Consulten per dag (n=79) 38.8 

Huisbezoeken per week (n=75) 3.0 

Leesuren vakliteratuur per maand (n=79) 13.6 

Uren training/cursus per maand (n=73) 4.7 

 

Toegankelijkheid en service verlening voor patiënten 
In Tabel 10 worden verschillende indicatoren weergegeven voor de toegankelijkheid voor en 

dienstverlening aan patiënten. Alle huisartsen geven aan dat patiënten nog dezelfde dag op 

consult kunnen komen wanneer een gezondheidsprobleem zich voordoet tijdens 

openingstijden. Bijna alle huisartsen geven aan dat er een telefoonnummer is dat patiënten 

kunnen bellen wanneer de praktijk gesloten is. Dertig procent van de huisartsen meldt dat ze 

minstens één avond per week geopend zijn. Bovendien geeft meer dan de helft van de 

huisartsen aan dat de praktijk tenminste één keer in de maand open is op een zaterdag of 

zondag. Hier kan sprake zijn van overschatting doordat een aantal huisartsen hier mogelijk 

toch ook avond- en weekenddiensten heeft meegerekend. In Nederland liggen deze cijfers 

veel lager, 8.8% van de Nederlandse huisartsen aan ‘s avonds open te zijn en 3.1% rapporteert 

openingstijden op een zaterdag of zondag. 

 

Er zijn weinig huisartsen die groepsbijeenkomsten houden voor specifieke 

patiëntencategorieën. Voor diabetici worden door 9 huisartsen speciale bijeenkomsten 
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gehouden, voor de andere genoemde categorieën is dit slecht minder dan 4.  Eén huisarts 

antwoordde groepssessies te organiseren voor verslaafden en twee huisartsen gaven aan dat ze 

regelmatig lezingen geven waarbij verschillende groepen patiënten aan bod komen.  

 

Tabel 10: Indicatoren voor toegankelijkheid en dienstverlening 

Indicatoren 

 

Respondenten 

N % 
Bezoek dezelfde dag mogelijk (n=80) 80 100 

Wekelijkse avond opening (n=79) 24 30.0 

Maandelijkse weekend opening (n=80) 44 55.0 

Telefoonnummer beschikbaar buiten openingstijden (n=80) 77 96.3 

Groepssessies (n=79) Diabetici 9 11.3 

Hypertensie patiënten 3 3.8 

Informatie over gezinsplanning 2 2.5 

Zwangere vrouwen  3 3.8 

Ouderen 2 2.5 

 

De geografische situatie op Curaçao brengt met zich mee dat de afstand tot het 

(dichtstbijzijnde) ziekenhuis voor het merendeel van de praktijken niet meer dan 10 kilometer 

bedraagt (zie Tabel 11). Omdat de afstand tot zorgvoorzieningen alleen niet bepalend is wordt 

in hoofdstuk 5 gerapporteerd hoeveel reistijd patiënten kwijt zijn om diverse 

zorgvoorzieningen, waaronder de huisarts en het ziekenhuis, te bereiken.  

 

Tabel 11: Afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

Afstand  

 

Respondenten 

N % 
Minder dan 5 kilometer 31 38.8 

5 – 10 kilometer  31 38.8 

11 – 20 kilometer   11 13.8 

Meer dan 20 kilometer 3 3.8 

Niet beantwoord 5 5.0 

 

4.3 Kwaliteitsbevordering 
 

In totaal geeft 70% van de huisartsen aan regelmatig gebruik te maken van klinische 

standaarden of richtlijnen. Slechts 2 huisartsen gaven aan nooit zulke standaarden te 

gebruiken, zoals te lezen in Tabel 12. Het overgrote deel van de huisartsen geeft aan dat er in 

de praktijk geen klachtenbus en procedure is voor patiënten die klachten hebben of 

ontevreden zijn over de behandeling of service. In slechts een op de 7 praktijken is deze wel 

aanwezig. Overigens is er in de helft van de praktijken waar een klachtenbus hangt geen 

procedure om met klachten om te gaan. Minder dan 40% van de huisartsen interviewt de 

medewerkers in zijn of haar praktijk over de werktevredenheid. Ook wordt weinig gebruik 

gemaakt van evaluatiemethoden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Slechts 11% van de 

huisartsen patiënt tevredenheid onderzoek uit, nog minder huisartsen (8%) interviewen 

sleutelfiguren in het praktijkgebied over tevredenheid met de praktijk.  
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Tabel 12: Indicatoren voor kwaliteitsbevordering 

Indicatoren 

 

Respondenten 

N % 
Gebruikt klinische 

standaarden/richtlijnen: 

Regelmatig 56 70 

Af en toe 20 25 

Zelden/nooit  2 2.5 

Niet beantwoord 2 2.5 

Heeft klachtenbus voor patiënten (n=78) 11 13.8 

Voert patiënten tevredenheid onderzoek uit (n=77) 9 11.3 

Bevraagt sleutelfiguren over tevredenheid met de praktijk (n=77) 6 7.5 

Bevraagt praktijkmedewerkers over werktevredenheid (n=78) 31 38.8 

 

4.4 Continuïteit van zorg 
 

Het routinematig bijhouden van medische dossiers is een voorwaarde voor kwaliteit en 

continuïteit van zorg. Zoals weergegeven in Tabel 13, wordt dit als regel voor alle 

patiëntencontacten gedaan door 88% van de huisartsen. Daarnaast houdt 5% van de huisartsen 

alleen dossiers bij voor patiënten die hen regelmatig bezoeken en 4% houdt geen 

patiëntendossier bij wanneer het gaat om kleine of onbeduidende klachten. Ondanks dat het 

merendeel van de huisartsen dossiers goed bij zegt te houden blijkt het niet makkelijk om 

patiënten lijsten te genereren op basis van een gemeenschappelijke diagnose of 

gezondheidsrisico. Slechts 26% van de huisartsen geeft aan dat dit makkelijk is, terwijl 30% 

aangeeft dat dit niet mogelijk is. Wanneer we kijken naar het gebruik van de computer in de 

praktijk, dan valt op dat zo goed als alle huisartsen de computer gebruiken, de meeste vooral 

voor het opzoeken van medische informatie op het internet. Andere activiteiten waarvoor de 

computer veel wordt gebruikt zijn financiële administratie en het voorschrijven van medicatie. 

Meer dan twee derde van de huisartsen gebruikt de computer ook voor het schrijven van 

verwijsbrieven en het bijhouden van patiëntendossiers; een minderheid gebruikt de computer 

voor het maken van afspraken met patiënten.  

 

Tabel 13: Indicatoren voor continuïteit van zorg 

Indicatoren 

 

Respondenten 

N % 
Houdt medisch dossier bij van alle patiëntcontacten (n=80) 70 87.5 

Kan makkelijk lijsten van patiënten met bepaalde aandoening of 

gezondheidsrisico genereren (n=80) 

21 26.3 

Gebruikt verwijsbrieven voor alle doorverwezen patiënten (n=80)  54 67.5 

Maakt geen gebruik van de computer (n=80) 3 3.8 

Gebruikt computer voor: Afspraken maken met patiënten (n=80) 28 35.0 

Financiële administratie (n=80) 68 85.0 

Voorschrijven van medicatie (n=80) 59 73.8 

Bijhouden van patiëntendossiers (n=80) 53 66.3 

Schrijven van verwijsbrieven (n=79) 55 68.8 

Opzoeken informatie op internet (n=80)  72 90.0 
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4.5 Coördinatie van zorg 
 

Samenwerking in de eerste lijn 
De meeste huisartsen werken ofwel in een solopraktijk of samen met één andere huisarts, 

respectievelijk 39% en 31%. Een minderheid van de huisartsen geeft aan binnen hun praktijk 

samen te werken met medisch specialisten. Door 5% van de huisartsen werd aangegeven dat 

zij in een ander type praktijk werkzaam zijn (zie Tabel 14). 

 

Tabel 2: Type praktijk 

Praktijkvorm 

 

Respondenten 

N % 
Solo praktijk 31 38.8 

Duo praktijk  25 31.3 

3 of meer huisartsen in hetzelfde pand 13 16.3 

Zowel huisartsen als medisch specialisten in hetzelfde pand 7 8.8 

Andere praktijkvorm 4 5.0 

Niet beantwoord 0 0 

 

Naast het delen van praktijkruimte met huisartsen en tweedelijns zorgverleners werken er 

vaak ook andere eerstelijnszorgverleners in de praktijk. Zo gaf 31% van de huisartsen aan in 

de praktijk samen te werken met een verpleegkundige. Dit percentage ligt lager in Banda 

Abao of Fuik (25%); in Willemstad en de buitenwijken is dit respectievelijk 35% en 32%. 

Hierbij moeten twee opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is een 

praktijkverpleegkundige een andere functie dan die van de ‘nurse practitioner’ (hetgeen een 

functie is tussen die van arts en verpleegkundige). Bovendien is het waarschijnlijk dat een 

deel van deze praktijkverpleegkundigen waarvan de huisartsen melding maken niet als 

verpleegkundige werkzaam is maar als assistente. In Nederland is komen de  doktersassistente 

en de  praktijkverpleegkundige vrijwel algemeen voor (in respectievelijk 97% en 94% van de 

praktijken). Bij bijna een kwart van de huisartsen (23%) werkt een verloskundige in hetzelfde 

gebouw. In mindere mate werken er ook wijkverpleegkundigen, apothekers en tandartsen 

zoals weergeven in Tabel 15. Zestig procent van de huisartsen antwoordde dat er een andere 

dan de genoemde discipline in zijn of haar praktijk werkt, hierbij werden vooral 

fysiotherapeuten, diëtisten, laboranten, bandagisten en diabetes verpleegkundigen genoemd.  

 

Tabel 3: Andere zorgverleners werkzaam in de praktijk 

Zorgverleners 

 

Respondenten Nederland 
*)

 

N % % 
Praktijkverpleegkundige 25 31.3 93.9 

Wijkverpleegkundige 10 12.5 17.1 

Vroedvrouw/verloskundige 18 22.5 12.7 

Tandarts 6 7.5 7.0 

Apotheker 7 8.8 26.8 

Andere discipline 48 60.0 - 

Niet beantwoord 1 1.3 - 
*)

 Dit zijn zeer recente, nog niet gepubliceerde gegevens uit een internationaal onderzoek (QUALICOPC 

geheten) naar kwaliteit en kosten van ELGZ in 35 landen, dat onder leiding van het NIVEL wordt uitgevoerd.  

Zie: Schafer et al. [22] 
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Voor een goede samenwerking en coördinatie van zorg  is structureel overleg met de 

samenwerkende eerstelijnszorgverleners van groot belang. Bijna twee derde van de huisartsen  

heeft ten minste één keer per maand overleg met andere huisartsen en meer dan de helft heeft 

ook regelmatig overleg met fysiotherapeuten. Minder dan de helft van de huisartsen heeft ook 

overleg met wijkverpleging en apothekers, respectievelijk 44% en 43%. Overige overleggen 

komen minder structureel voor (zie Tabel 16).  

 

Tabel 4: Structureel overleg met andere eerstelijnszorgverleners  

Zorgverleners 

 

Respondenten 

N % 
Andere huisarts(en) (n=74) 51 63.7 

Praktijkverpleegkundige(n) (n=68) 16 20.0 

Wijkverpleegkundige(n) (n=71) 35 43.8 

Fysiotherapeut(en) (n=74) 46 57.5 

Diëtist(en) (n=71) 24 30.0 

Verloskundige(n) (n=70) 15 18.8 

Apotheker(s) (n=73)  34 42.5 

Maatschappelijk werker(s) (n=72) 6 7.5 

 

Gestructureerde samenwerking met de tweede lijn 
Zoals in Tabel 17 is weergegeven hebben de huisartsen veel contact met verschillende 

zorgverleners uit tweede lijn om medisch advies te vragen. De meeste huisartsen gaven hierbij 

aan dat het om contact dat af en toe plaatst vindt; een kleiner deel hen gaf aan dat het om 

regelmatig contact gaat (samengevoegd in tabel). Het meeste contact vindt plaatst tussen 

huisartsen en internisten en chirurgen, maar ook met de ander genoemde medisch specialisten 

is er geregeld contact. Vergeleken met Nederlandse huisartsen hebben collega’s op Curaçao 

over het algemeen meer contact met medisch specialisten, er is vooral een groot verschil in 

het contact met chirurgen. 

 

Tabel 5: Contact over medisch advies  met de tweede lijn 

Zorgverleners 

 

Respondenten Nederland 
*)

 

N % % 
Kinderarts(en) (=79) 60 80.0 80,3 

Internist(en) (n=80) 77 96.3 93.9 

Gynaecolo(o)g(en) (n=79) 69 86.3 76.3 

Chirurg(en) (n=80) 74 92.5 77.6 

Neurolo(o)g(en) (n=80) 68 85.0 84.2 

Dermatolo(o)g(en) (n=79) 63 78.8 69.7 
*)

 Dit zijn zeer recente, nog niet gepubliceerde gegevens uit een internationaal onderzoek (QUALICOPC 

geheten) naar kwaliteit en kosten van ELGZ in 35 landen, dat onder leiding van het NIVEL wordt uitgevoerd. 

Zie: Schafer et al. [22] 

 

Het gerapporteerde aantal verwijzingen naar genoemde acht specialismen in de vier weken 

voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst bedraagt gemiddeld 28 verwijzingen. 

Verwijzingen naar de oogarts worden het meest gerapporteerd. De in Tabel 18 weergegeven 

gemiddelden laten alleen niet zien dat er voor sommige verwijzingen veel spreiding zit tussen 

de huisartsen. Zo is de spreiding bij de oogarts nul tot 30, bij chirurgen één tot 25 en 

bijvoorbeeld bij internisten nul tot 20. Als we kijken naar praktijklocatie dan zien we dat de 

huisartsen in Banda Abao of Fuik minder verwijzen met gemiddeld 24 verwijzingen.  
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Omdat de poortwachtersfunctie van de huisarts gebrekkig functioneert, en er voor patiënten 

weinig belemmeringen ‘zichzelf te verwijzen’, moet er dus rekening worden gehouden dat 

een onbekend contingent patiënten zich rechtstreeks bij een medisch specialist meldt. 

Ruim een derde van de huisartsen (38%) gaf overigens aan terughoudend te zijn in het 

verwijzen van patiënten. Op de vraag of de huisartsen van mening waren dat er afspraken 

gemaakt konden worden met de tweede lijn over verwijzen en terugverwijzen, reageerde een 

meerderheid dat dit waarschijnlijk of zeker haalbaar zou zijn, respectievelijk 55% en 28%. 

Door 18% wordt dit niet haalbaar geacht.  

 

Tabel 6: Verwijzingen naar de tweede lijn 

Verwijzing naar: 

 

Respons 

Gemiddeld aantal 

verwijzingen 

Spreiding 

Kinderarts (n=66) 2.3 0 –   9 

Internist (n=64) 4.1 0 – 20  

Gynaecoloog (n=67) 3.3 0 – 18  

Chirurg (n=67) 4.2 1 – 25   

Neuroloog (n=66) 2.4 0 –   9  

Dermatoloog (n=67) 2.6 0 – 10  

KNO arts (n=66) 2.4 0 –   9   

Oogarts (n=66) 6.5 0 – 30  

Totaal aantal verwijzingen 27.8 - 

 

Samenwerking met lokale gemeenschappen 
Huisartsen hebben weinig contact met vertegenwoordigers uit de gemeenschap waarin zij 

werkzaam zijn, zoals op te maken valt uit Tabel 19.  Structurele overleggen tussen huisartsen 

en sleutelfiguren in het praktijkgebied of maatschappelijk werkers komen weinig voor. In 

totaal geven drie huisartsen aan dat een vertegenwoordiger van de gemeenschap in het bestuur 

van de praktijk zit; wellicht is een constructie met een bestuur op de meeste praktijken op 

Curaçao niet van toepassing.  

 

Tabel 7: Contact met de lokale gemeenschap 

Soort contact 

 

Respondenten 

N % 
Overleg met sleutelfiguren in het praktijkgebied (n=77) 8 10 

Overleg met maatschappelijk werkers (n=77) 7 8.8 

Lokale vertegenwoordiging in het bestuur van de praktijk (n=77) 3 3.8 

 

4.6 Breedte van het zorgaanbod  

 

Voorlichtingsmateriaal 
In tabel 20 is weergegeven hoeveel huisartsen aangeven dat voorlichtingsmaterialen zoals 

folders en posters over geselecteerde onderwerpen aanwezig zijn in de praktijk. In lang niet 

alle praktijken is informatiemateriaal aanwezig. Een ruime helft van de huisartsen antwoordt 

dat informatie beschikbaar is over hart- en vaatziekten, diabetes, stoppen met roken en 

gezonde voeding. Over maatschappelijk werk en vaccinaties is het minst vaak informatie 

beschikbaar voor de patiënt. Ook over anticonceptie is vaak geen informatie voor patiënten te 

vinden, in slechts 38% van de praktijken. 
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Tabel 20: Aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal in de praktijk 

Onderwerp voorlichtingsmateriaal 

 

Respondenten 

N % 
Hart- en vaatziekten (n=76) 47 58.8 

Gezonde voeding (n=75) 40 50.0 

Stoppen met roken (n=76) 45 56.3 

Overgewicht (n=74) 34 42.5 

Diabetes (n=75) 46 57.5 

Seksueel overdraagbare aandoeningen (n=75) 32 40.0 

Vaccinaties (n=73) 12 15.0 

Anticonceptie (n=75) 30 37.5 

Zelfzorg bij verkoudheid of hoesten (n=71) 18 22.5 

Maatschappelijk werk (n=71) 4 5.0 

 

Medische uitrusting  
De huisartsen gaven aan dat een betrekkelijk breed scala aan medische uitrusting in hun 

praktijk aanwezig is. Uit een lijst van 30 items waren gemiddeld 23 items beschikbaar, met 

een variatie tussen de 10 en 30 items. Zoals weergegeven in Tabel 21, heeft het grootste deel 

van de huisartsen tussen de 21 en 25 items. In tenminste 90% van de praktijken waren 19 

items beschikbaar en in 75% van de praktijken 21 items.  

 

Tabel 21: Medische uitrusting in de praktijk 

Aantal beschikbare items 

 

Respons 

# Huisartsen  % 
15 of minder 1 1.3 

16 – 20  9 11.3 

21 – 25  55 68.8 

26 – 30  15 18.8 

Niet beantwoord 0 0 

 

Alle huisartsen blijken over een stethoscoop, tongspatel, spuiten en naalden te beschikken. 

Maar ook een thermometer, verbandmiddelen, meetlint en reflexhamer zijn in bijna alle 

praktijken te vinden. In 30% of minder praktijken is een kinderweegschaal, ECG en Aspirator 

aanwezig. En minder dan 15% van de huisartsen gaf aan een hemoglobinemeter of klisteer set 

tot zijn of haar beschikking te hebben. Een overzicht is weergegeven in  Figuur 6.  
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Figuur 6: Beschikbaarheid medische uitrusting in de huisartspraktijk 

 
 

De meeste huisartsen antwoordden toegang te hebben tot zowel laboratorium- als röntgen 

faciliteiten, doorgaans buiten de eigen praktijk. Van de huisartsen gaf  36% aan een 

laboratoriumvoorziening in de eigen praktijk te hebben en 9% gaf aan in eigen praktijk 

Röntgen faciliteiten te hebben. Niettemin antwoordde een derde (34%) van de huisartsen geen 

of onvoldoende toegang te hebben tot röntgen faciliteiten en 19% geen of onvoldoende 

toegang te hebben tot laboratorium faciliteiten. Geen of onvoldoende toegang tot beide 
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faciliteiten werd gemeld door 18% (zie Tabel 22). Als de praktijklocatie in de vergelijking 

wordt betrokken dan blijkt de situatie in Banda Abao of Fuik beter te zijn dan elders. Geen 

van de huisartsen in Banda Abao gaf namelijk te kennen niet of onvoldoende toegang tot 

laboratorium faciliteiten te hebben. De situatie rond toegang tot zowel laboratorium als 

röntgen faciliteiten is het ongunstigst in Willemstad.  

 

Tabel 8: Beschikbaarheid van diagnostische faciliteiten 

Faciliteiten Respondenten (N=80) 

N % 
Laboratorium faciliteiten 

(n=77) 

Volledig beschikbaar in de 

praktijk 

29 36.3 

Volledig beschikbaar (deels) 

buiten de praktijk 

33 41.3 

Niet of onvoldoende beschikbaar 15 18.8 

Röntgen faciliteiten  

(n=77) 

Volledig beschikbaar in de 

praktijk 

7 8.8 

Volledig beschikbaar (deels) 

buiten de praktijk 

43 53.8 

Niet of onvoldoende beschikbaar 27 33.8 

 

Zorgverlening: curatieve  taakprofielen 
Er zijn 3 dimensies geselecteerd die het curatieve taakprofiel van de huisarts vormen: 

- De rol van de huisarts als eerste contactpunt voor patiënten met gezondheidsproblemen 

- Behandeling en begeleiding van patiënten met (chronische) ziekten en aandoeningen 

- Het uitvoeren van medische technische verrichtingen 

Op basis van verschillende sets indicatoren die betrekking hebben op deze drie dimensies, 

wordt aangegeven in welke mate de huisarts betrokken is bij het betreffende taakaspect. De 

totaalscore is het gemiddelde van de scores van de indicatoren en is maximaal vier.  

 

De rol van de huisarts als eerste contact voor gezondheidsproblemen  

De rol van de huisarts als eerste contact bij voorkomende gezondheidsproblemen van 

patiënten is gemeten aan de hand van 18 indicatoren, die een breed scala aan 

gezondheidsproblemen bestrijken die kunnen voorkomen bij mannen, vrouwen of kinderen. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld behandeling van huiduitslag, vragen over anticonceptie, 

incontinentie of relatieproblematiek. Huisartsen konden aangeven of ze (bijna) altijd, meestal, 

af en toe of zelden /nooit het eerste punt van contact zijn voor hun patiënten bij elk van de 

gezondheidsprobleem. Een overzicht van de antwoorden en de scores is opgenomen in Tabel 

A in Bijlage 1. De huisartsen op Curaçao scoren redelijk goed met een totaalscore voor ‘eerste 

contact’ van 2.87; de spreiding is van 1.33 tot 4.00  (zie Figuur 7). Als kleinere en grotere 

praktijken worden vergeleken (de 50% grootse versus de 50% kleinste), dan blijkt er vrijwel 

geen verschil (2.97 versus 2.92). Als gekeken wordt naar praktijklocatie dan doen huisartsen 

in de buitenwijken een klein beetje meer op dit terrein (2.92), dan hun collega’s in Willemstad 

en Banda Abao en Fuik (2.81 en 2.85 respectievelijk). Voor acht van de 18 indicatoren gaf  

tenminste 70% van de huisartsen aan altijd of  meestal eerste contactpunt te zijn. Voor 13 van 

de18 indicatoren gaf meer dan 50% dit aan. Het hoogst scoorden huiduitslag, hevige hoest en 

het bevestigen van zwangerschap;  respectievelijk 96%, 94% en 88% van de huisartsen 

antwoordde hierbij als eerste contact te fungeren voor hun patiënten. Op basis van 11 

indicatoren waarvoor dat mogelijk was werd een vergelijking gemaakt met Nederland. De 

resultaten, weergegeven in onderstaande tabel, laten zien dat Nederlandse huisartsen in 

beduidend sterker mate dan hun collega’s op Curaçao als arts voor het eerste contact 
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fungeren. Het minder goed functioneren van de poortwachtersfunctie op Curaçao kan hiermee 

samenhangen. Mogelijk wenden patiënten zich met bepaalde klachten liever rechtstreeks tot 

een medisch specialist of een andere arts dan hun eigen huisarts. 

  

Tabel 9: Rol van de huisarts in het eerste contact met gezondheidsproblemen; Curaçao en 

Nederland 

Eerste contact 

 

 

Curaçao 
(alle indicatoren) 

Curaçao  
(11 indicatoren)  

Nederland*) 

(11 indicatoren) 
Gemiddelde score 2.87 2.84 3.41 

Minimum 1.27 1.27 2.36 

Maximum 4.00 3.98 4.00 
*)

 Dit zijn zeer recente, nog niet gepubliceerde gegevens uit een internationaal onderzoek (QUALICOPC 

geheten) naar kwaliteit en kosten van ELGZ in 35 landen, dat onder leiding van het NIVEL wordt uitgevoerd. 

Zie: Schafer et al(aanvullen) 
 

Behandeling en begeleiding van ziekten en aandoeningen 

Over het algemeen zijn de Curaçaose huisartsen in hoge mate betrokken bij de behandeling en 

begeleiding van verschillende (chronische) ziekten en aandoeningen. Een overzicht van de 

antwoorden en de scores is opgenomen in Tabel B in Bijlage 1.  De totaalscore is 3.0, met een 

spreiding van 1.06 tot 4.00 (zie Figuur 7). Er is geen verschil tussen de kleinere en grotere 

praktijken. Met het oog op de praktijklocatie blijkt dat de huisartsen in Banda Abao of Fuik in 

duidelijk mindere mate bij deze behandeltaken zijn betrokken (2.84) dan de huisartsen in de 

buitenwijken en Willemstad (respectievelijk 3.06 en 3.02). Deze betrokkenheid is gemeten 

aan de hand van 18 indicatoren, waaronder betrokkenheid bij bijvoorbeeld chronische 

bronchitis, maagzweer, diabetes type twee of depressie. Huisartsen konden hierbij aangeven 

of ze (bijna) altijd, meestal, af en toe of zelden /nooit betrokken zijn. Voor 11 van de 18 

indicatoren antwoordde tenminste 70% van de huisartsen altijd of  meestal betrokken te zijn 

bij behandeling en begeleiding up. Voor 15 van de 18 indicatoren gaf meer dan 50% dit aan. 

Het hoogst scoorden behandeling van diabetes type 2, maagzweer en longontsteking, 

respectievelijk 96%, 90% en 89% van de huisartsen gaf hierbij aan altijd of  meestal 

betrokken te zijn.  

Ook voor de betrokkenheid bij behandeltaken was een vergelijking mogelijk met Nederland. 

Op basis van 12 van de 18 overeenkomende indicatoren blijken de huisartsen in Nederland 

een meer omvattende rol te hebben bij de behandeling en begeleiding van (chronische) 

ziekten en aandoeningen dan hun collega’s op Curaçao. (zie Tabel 24).  

  

Tabel 10: De betrokkenheid van de huisartsen bij behandeling en begeleiding van 

(chronische) zieken; Curaçao en Nederland 

Behandeling en begeleiding 

 

 

Curaçao 
(alle indicatoren) 

Curaçao  
(12 indicatoren) 

Nederland*) 

(12 indicatoren) 
Gemiddelde score 2.98 3.12 3.38 

Minimum 1.00 1.07 1.92 

Maximum 4.00 4.00 4.00 
*)

 Dit zijn zeer recente, nog niet gepubliceerde gegevens uit een internationaal onderzoek (QUALICOPC 

geheten) naar kwaliteit en kosten van ELGZ in 35 landen, dat onder leiding van het NIVEL wordt uitgevoerd. 

Zie: Schafer et al(aanvullen) 
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Het uitvoeren van medisch technische verrichtingen 

Huisartsen op Curaçaoslechts zeer beperkt betrokken bij het uitvoeren van medische 

verrichtingen bij hun patiënten; de totaalscore is 1.83, met een spreiding van 1.38 tot 2.44 (zie 

Tabel 25, Figuur 7). Een overzicht van de antwoorden en de scores is opgenomen in Tabel C 

in Bijlage 1. Bij vergelijking tussen grotere en kleinere praktijken (50% grootse en 50% 

kleinste), dan blijkt er geen verschil (1.84 versus 1.82). Er is wel een verschil als de 

praktijklocatie wordt meegenomen: de huisartsen in Banda Abao of Fuik zijn minder 

betrokken bij deze verrichtingen (1.66) dan de huisartsen in de buitenwijken en in 

Willemstad, die een score hebben van respectievelijk 1.86 en 1.83. Deze score is opgebouwd 

aan de hand van 16 indicatoren, zoals bijvoorbeeld wondhechting, het inbrengen van een 

spiraaltje of het uitvoeren van griepvaccinaties. Huisartsen konden hierbij aangeven of zij 

zelf, een verpleegkundige of een medisch specialist deze handelingen verricht als deze nodig 

is voor een ingeschreven patiënt. Slechts 3 van de 16 verrichtingen worden uitgevoerd door 

tenminste 70% de huisartsen of verpleegkundige. Voor 5 van de 16 indicatoren gaf 50% van 

de huisartsen dit aan. Het hoogst scoorden tetanus immunisaties, wondhechting en het 

behandelen van een ingegroeide teennagel, waarbij respectievelijk 99%,  95% en 75% van de 

huisartsen aangaf aan dat zijzelf of de verpleegkundigen deze handelingen verricht. Het 

aanbrengen van een gipsverband in de huisartspraktijk is zeer ongebruikelijk (3%). Hoewel 

Nederlandse gegevens over dit onderwerp niet precies vergelijkbaar zijn met de gegevens van 

Curaçao, kan wel worden vastgesteld dat Nederlandse huisartsen in beduidend vaker medisch 

technische verrichtingen doen bij hun patiënten dan de huisartsen op Curaçao.  

 

Tabel 11: De betrokkenheid van de huisartsen bij medisch technische verrichtingen 

Medisch-technische verrichtingen Curaçao 

Gemiddelde score 1.83 

Minimum 1.38 

Maximum 2.44 

 

Overzicht klinisch taakprofiel van de huisartsen 

Figuur 7 vat de drie eerder behandelde indicatoren voor de breedte van het curatieve 

zorgaanbod van de huisartsen samen. 

 

Figuur 7: Totaalscores klinisch taakprofiel 
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Activiteiten voor speciale groepen patiënten 

Huisartsen is ook gevraagd naar hun betrokkenheid bij palliatieve zorg voor hun 

kankerpatiënten. De helft van de huisartsen antwoordde dat zij (bijna) altijd beschikbaar zijn 

om dit specifieke type zorg te verlenen. Nog eens 36% is hier meestal bij betrokken, terwijl 

slechts een klein deel van de huisartsen (8%) aangaf hier weinig (8%) of (bijna) niet (5%) bij 

betrokken te zijn. 

 

Zoals weergegeven in Tabel 26, bieden veel huisartsen een variëteit aan preventieve 

activiteiten aan. Ten minste 85% is betrokken bij griepvaccinaties, borstkanker en 

baarmoederhalsscreening  en HIV/aids screening.  Het merendeel van de huisartsen dat niet 

betrokken is bij deze activiteiten wilde dat eigenlijk wel zijn.  Minder dan 8% van de 

huisartsen is betrokken bij gezondheidsvoorlichting op scholen. Tuberculose screening wordt 

door slechts 39% van de huisartsen gedaan en de meesten zijn niet geneigd deze taak wel op 

zich te willen nemen.  

 

Tabel 26: Preventieve- en categoriale verrichtingen 

Verrichting / activiteit 
 % Respondenten  

Verleend  Niet verleend 

SOA screening (n=78) 82.5 15.1 

HIV / AIDS Screening (n=79) 85.0 13.8 

TB screening (n=78) 38.8 58.8 

Griepvaccinatie bij hoog risicogroepen (n=79) 90.0 8.8 

Zorg aan mensen met een lichamelijke beperking (n=78) 53.8 43.8 

Gezondheidsvoorlichting op scholen (n=79) 7.5 91.3 

Screening op baarmoederhalskanker (n=80) 86.3 13.8 

Borstkanker screening (n=80) 88.8 11.3 

 

Op de vraag welke klinische activiteiten tot de taken van de huisarts gerekend moeten worden 

gaf een meerderheid aan dat begeleiding van patiënten met Diabetes type 2, kleine 

chirurgische ingrepen en screening op cardiovasculaire risico’s daartoe behoren, 

respectievelijk 69%, 60% en 60%. Gezondheidsvoorlichting werd door 38% en periodiek 

onderzoek bij kinderen door slechts 25% genoemd.  

Huisartsen zijn wat meer betrokken bij gezinsplanning en anticonceptie dan bij prenatale zorg 

en periodieke controle van kinderen, zoals weergegeven in Tabel 27. Immunisatie bij 

kinderen behoort niet tot het takenpakket van de meeste huisartsen op Curaçao; 88% van de 

huisartsen geeft aan dit niet te doen.  

 

Tabel 12: Betrokkenheid bij gezinsplanning en de zorg voor moeder en kind 

Aard van de zorg 

 % Respondenten  

Verleend  

aan allen 

Verleend 

aan de 

meesten 

Verleend 

aan enkelen 

Nee, aan 

niemand 

Gezinsplanning / anticonceptie (n=79) 41.3 38.8 17.5 1.3 

Routine prenatale zorg (n=79) 20.0 30.0 27.5 21.3 

Reguliere immunisatie van kinderen (tot 

4 jaar) (n=79) 
5.0 1.3 5.0 87.5 

Reguliere controle bij kinderen (tot 4 

jaar) (n=78) 
11.3 18.8 20.0 47.5 
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5. Patiënten over de ELGZ  

 

Bij elk van de participerende huisartsen hebben onderzoek medewerkers een aantal patiënten 

in de wachtruimte gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun eigen praktijk, de 

huisarts en de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen. De resultaten beschreven in dit 

hoofdstuk zijn gebaseerd op de ervaringen en meningen zoals deze patiënten die hebben 

gerapporteerd. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.  

 

5.1 Kenmerken van de deelnemende patiënten 
 

Algemene karakteristieken 
In totaal hebben 940 patiënten deel genomen aan deze survey, hetgeen neerkomt op 

gemiddeld 12 patiënten per huisarts. Bij twee huisartsen konden gegevens van slechts enkele 

patiënten worden verkregen. Zoals weergegeven in Tabel 28, blijkt dat onder patiënten die de 

huisarts raadplegen vrouwen in de meerderheid zijn. In dit geval was twee derde van de 

respondenten vrouw (66%). Qua leeftijdsverdeling zien we dat de respondenten relatief ouder 

waren. De gemiddelde leeftijd was 49 jaar met  een spreiding tussen 15 en 95 jaar. De 

gemiddelde leeftijd van de deelnemende mannen was hoger dan de vrouwen, respectievelijk 

54 versus 47 jaar. 

 

Tabel 13: Leeftijds- en geslachtsverdeling van de patiënten 

Kenmerk Respondenten 

N % 
Geslacht Man 317 34 

Vrouw 622 66 

Leeftijd ≤ 20 28 2.6  

 21 - 30 120 13,0 

 31 - 40 155 16.6 

 41 - 50 186 19.8 

 51 - 60 195 20.6 

 ≥ 60 256 27.5 

 

Meer dan de helft van de respondenten gaf aan werkzaam te zijn, zoals ook te lezen in Tabel 

29. Een kwart van de respondenten gaf aan gepensioneerd te zijn, de meesten hiervan waren 

50 jaar of ouder. De leeftijdsverdeling onder de werkende populatie laat een normale curve 

zien. Slechts 6.3% van de respondenten gaf aan dat zij hoofdzakelijk voor hun gezin zorgen. 

Van de 61 patiënten die dit aangaf waren 59 vrouw. Van de 46 patiënten die aangaf een 

opleiding te volgen zijn er 43 onder de 30. Minder dan 1 procent gaf aan niet te kunnen 

werken vanwege een handicap. Net iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan samen 

te wonen met een partner (51.7%), waarvan de meeste ook met kinderen. 
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Tabel 14: Werk- en woonsituatie 

Kenmerk Respondenten 

N % 
Werksituatie In loondienst 486 51.7 

Werkeloos/werkzoekend 51 5.4 

Zelfstandig ondernemer (bv. boer/winkelier) 32 3.4 

Volgt een opleiding 46 4.9 

Kan niet werken wegens invaliditeit 6 0.6 

Zorgt voor familie/het huishouden 61 6.5 

Gepensioneerd 231 24.6 

Andre werksituatie 23 2.4 

Niet ingevuld 4 0.4 

Woonsituatie Woont alleen 148 15.7 

Woont met man/vrouw 171 18.2 

Woont met man/vrouw en 1 of meer kinderen 314 33.4 

Woont bij ouders 152 16.2 

Andere woonsituatie 154 16.4 

Niet ingevuld 1 0.1 

  

5.2 Toegankelijkheid van zorg 

 

Financiële toegankelijkheid 
Een meerderheid van de patiënten gaf aan dat er geen financiële barrières zijn om gebruik te 

maken van eerstelijnszorg. Vrijwel alle patiënten (93%) gaf te kennen dat het nooit is 

voorgekomen in het afgelopen jaar dat hij of zij niet naar de huisarts ging vanwege de kosten 

voor dit bezoek of de voorgeschreven medicatie. Dit is ook te lezen in Tabel 30. Er was 

hierbij geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ook onder degenen die werkloos zijn kwam 

dit niet vaker voor dan onder andere patiënten. 

 

Tabel 30: Financiële belemmering voor het gebruik van ELGZ 

Keuzes in zorggebruik Respondenten 

N % 
Heeft bezoek aan huisarts 

uitgesteld of er van afgezien 

vanwege de kosten 

Ja 21 2.2 

Nee 876 93.2 

Weet ik niet 43 4.6 

 

Desgevraagd antwoordden de meeste patiënten dat er voor hen geen bijkomende kosten zijn 

bij het gebruik van zorg. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 31. Weliswaar was voor 

sommige verrichtingen of diensten het aantal respondenten dat niet wist of een eigen bijdrage 

vereist was vrij groot. Dit gold vooral voor controles van baby’s of kleine kinderen (64% wist 

dit niet of hiervoor bijbetaald moeten worden). Waarschijnlijk gaat het hier om patiënten op 

wie deze diensten niet van toepassing zijn. Het volledig moeten betalen werd het meest 

genoemd bij een second opinion van een andere huisarts of medisch specialist (15%). 

Gedeeltelijke eigen bijdrage voor medicijnen en injecties werd genoemd door 14%, terwijl 

3% hierbij aangaf dat volledige betaling vereist was. Bovendien gaf 8% aan dat voor een 

bezoek aan de huisarts volledige of gedeeltelijke betaling vereist was, terwijl dit volledig 

vergoed en dus kosteloos zou moeten zijn voor de patiënt.  
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Tabel 31: Verrichtingen / diensten waarbij patiënten een eigen bijdrage van toepassing achten 

Verrichting / dienst Respondenten 

Geen betaling 

 

Gedeeltelijke 

betaling 

Volledige 

betaling 

Weet ik niet 

N % N % N % N % 
Een bezoek aan de 

huisarts  

859 91.4 52 5.5 23 2.4 6 0.6 

Medicijnen of injecties 

voorgeschreven door de 

huisarts 

768 81.7 129 13.7 25 2.7 16 1.7 

Een bezoek aan een 

medisch specialist op 

doorverwijzing van de 

huisarts 

831 88.4 61 6.5 24 2.6 24 2.6 

Een huisbezoek van de 

huisarts 

402 42.8 36 3.8 20 2.1 482 51.3 

Regelmatige controle 

voor een baby/klein 

kind (consultatiebureau)  

311 33.1 20 2.1 6 0.6 602 64.0 

Een second opinion 

door een andere 

huisarts/medisch 

specialist  

450 47.9 51 5.4 144 15.3 293 31.2 

 

Geografische toegankelijkheid 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in aspecten die betrekking hebben op ervaringen en meningen van 

patiënten wat betreft toegankelijkheid van de praktijk en de geleverde service. Curaçao strekt 

zich uit over een lengte van 60 kilometer, afstanden zijn dan ook over het algemeen kort. Dit 

is ook terug te zien in Tabel 32. De meeste patiënten gaf aan dat ze hun huisarts en hun 

apotheek binnen 20 minuten kunnen bereiken. Minder dan 1% van de respondenten gaf aan 

hier langer dan een uur over te doen. Langere reistijden werden wel aangegeven voor een 

bezoek aan de tandarts, de meeste respondenten gaven aan hier binnen 40 minuten te zijn. 

Omdat er drie ziekenhuizen op het eiland zijn, waarvan slechts het SEHOS een spoedeisende 

hulp heeft, waren ook voor deze bezoeken de aangegeven reistijden langer. Maar ook hierbij 

is slechts een kleine minderheid langer dan een uur onderweg naar het ziekenhuis of de 

spoedeisende hulp, respectievelijk 2.4% en 3.1%. 
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Tabel 32: Aangegeven reistijden naar verschillende zorgverleners 

Reistijd naar zorgverlener Respondenten 

N % 
Huisarts Minder dan 20 minuten 731 77.8 

20–40 minuten 167 17.8 

40–60 minuten 30 3.2 

Meer dan een uur 8 0.9 

Weet ik niet 4 0.4 

De apotheek waar u meestal heen 

gaat  

 

Minder dan 20 minuten 792 84.3 

20–40 minuten 122 13.0 

40–60 minuten 11 1.2 

Meer dan een uur 3 0.3 

Weet ik niet 12 1.3 

De tandarts waar u meestal heen 

gaat 

 

Minder dan 20 minuten 397 42.2 

20–40 minuten 285 30.3 

40–60 minuten 66 7.0 

Meer dan een uur 22 2.3 

Weet ik niet 168 17.9 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

 

Minder dan 20 minuten 315 33.5 

20–40 minuten 466 49.6 

40–60 minuten 119 12.7 

Meer dan een uur 23 2.4 

Weet ik niet 17 1.8 

De dichtstbijzijnde eerste hulp 

 

Minder dan 20 minuten 275 29.3 

20–40 minuten 483 51.4 

40–60 minuten 127 13.5 

Meer dan een uur 29 3.1 

Weet ik niet 24 2.6 

 

In Tabel 33 is de instemming van patiënten met stellingen over 15 aspecten  die te maken 

hebben met onder ander de zorgverlening, openingstijden en tevredenheid  weergegeven. 

Mogelijke antwoorden waren: “Ja, mee eens”, “Ja, gedeeltelijk mee eens”, “Nee, niet mee 

eens”, “Weet ik niet”. De in Tabel 33 weergegeven percentages gaan over de respondenten 

die “Ja, mee eens” geantwoord hebben. 

Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze de huisartsenpraktijk makkelijk konden 

bereiken met het openbaar vervoer. Toch gaf 9% aan dat dit niet makkelijk was. Meer dan 

80% van de patiënten gaf aan dat de wachtruimte prettig is en dat  het receptiepersoneel 

vriendelijk en behulpzaam is. Tevens is het overgrote deel van de patiënten tevreden over de 

openingstijden van hun huisartsenpraktijk (85%). Bijna 90% gaf aan dat er altijd tenminste 

een huisarts aanwezig is in de praktijk tijdens openingstijden. Een klein deel van de patiënten 

(8%) gaf aan dat het veel tijd kost om een afspraak te maken met de huisarts. Bijna twee derde 

van de patiënten geeft echter aan dat ze op zijn minst gedeeltelijk instemmen met de stelling 

dat wachttijden lang zijn. Maar wanneer er sprake is van een noodgeval, geeft driekwart van 

de respondenten aan dat zij, tijdens openingstijden, nog dezelfde dag bij hun huisarts terecht 

kunnen. Slechts 4% gaf aan dat dit laatste niet het geval was. Meer dan 82% is op de hoogte 

dat een telefoonnummer gebeld kan worden wanneer buiten openingstijden een (nieuw) 

gezondheidsprobleem ontstaat. Toch wist 13% niet van een dergelijk telefoonnummer. Ook 

wist een groot deel van de respondenten niet of zijn of haar praktijk wel eens open is tijdens 

avonden of in het weekend, respectievelijk 46% en 44%. Volgens 20% van de patiënten is de 

huisartsenpraktijk niet goed toegankelijk voor gehandicapten en mensen met een rolstoel of 

kinderwagen. Slechts 15% gaf aan dat ze op de hoogte waren van een klachtenbus in de 

praktijk, een kwart gaf aan dat een dergelijke bus niet aanwezig was en de rest wist het niet.  
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Tabel 15: Ervaringen van patiënten met de huisartsenpraktijk 

Ervaring met de huisartsenpraktijk Mee eens 

N % 
De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 673 71.6 

De praktijk is goed bereikbaar voor gehandicapten en mensen met een 

rolstoel of kinderwagen 

561 59.7 

De wachtkamer is prettig 769 81.8 

Deze praktijk heeft een website 83 8.8 

De praktijk heeft een klachtenbus waar ik mijn klacht in kan doen als 

ik niet tevreden ben 

140 14.8 

Tijdens openingstijden kan ik in noodgevallen nog dezelfde dag bij 

mijn huisarts terecht  

707 75.2 

Tijdens openingstijden is het gemakkelijk om de huisarts telefonisch 

om advies te vragen 

357 38.0 

Wanneer ik de praktijk bezoek, is er altijd ten minste 1 huisarts 

beschikbaar 

842 89.6 

Als de praktijk gesloten is, kan ik een telefoonnummer bellen als ik 

ziek wordt 

793 84.4 

In deze praktijk is het mogelijk een huisarts te bezoeken op zaterdag of 

zondag (ten minste 1x per maand) 

332 35.3 

In deze praktijk is het mogelijk een huisarts te bezoeken na 18:00h (ten 

minste 1x per week) 

216 23.0 

Tevreden over de huidige openingstijden van de praktijk 797 84.8 

Medewerkers van de receptie zijn vriendelijk en behulpzaam 828 88.1 

Een afspraak maken met mijn huisarts kost te veel tijd 78 8.3 

Ik moet lang wachten in de wachtkamer voordat ik mijn huisarts kan 

zien 

223 23.7 

 

Redenen voor een bezoek aan de huisarts 
De deelnemende patiënten zijn gevraagd over redenen om een huisarts te bezoeken. Deze 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 34. Uit de lijst met aandoeningen werd door het grootste 

aantal patiënten aangegeven dat pijn op de borst en kortademigheid of benauwdheid een reden 

is om een huisarts te bezoeken, meer dan driekwart van de patiënten gaf dit aan. 

Vermoeidheid daarentegen werd slechts door 34% omschreven als een reden om naar de 

huisarts te gaan. Hoe vager de klacht, hoe minder mensen ervoor naar de huisarts lijken te 

gaan. 

 

Tabel 16: Redenen om de huisarts te bezoeken 

Gezondheidsprobleem Respondenten 

N % 
Buikpijn 452 48.1 

Pijn in schouder of nek 567 60.3 

Nervositeit 370 39.4 

Diarree 540 57.4 

Keelpijn 512 54.5 

Hoofdpijn 437 46.5 

Vermoeidheid 321 34.1 

Griep 580 61.7 

Misselijkheid  437 46.5 

Kortademigheid/benauwdheid 714 76.0 

Pijn op de borst (bij lichamelijke inspanning) 721 76.7 
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Figuur 8 laat zien in welke mate huisartsen zich bezig houden met gezondheidsbevordering. 

Gemiddeld gaf driekwart van de respondenten aan dat hun huisarts met hen praat over 

gezonde voeding en twee derde over voldoende lichamelijke beweging. Waarbij mannen dit 

vaker aangaven dan vrouwen. Mannen gaven ook vaker dan vrouwen aan dat hun huisarts met 

hen praat over alcohol gebruik (respectievelijk 50% versus 29%) en roken (respectievelijk 

44% versus 28%). Overmatig alcoholgebruik en roken komen vaker voor bij mannen dan bij 

vrouwen. Genoemde percentages duiden toch op mogelijkheden tot verbetering. 

 

Figuur 8: Patiënten over gezondheidsbevordering door de huisarts 

78,2
73,2

49,5

43,5

74,6

67,6

29 28,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gezonde voedingLichamelijke bewegingAlcohol gebruik Roken

Mannen

Vrouwen

  
 

5.3 Continuïteit van zorg 
 

Om inzicht te krijgen in het zorggedrag van de deelnemende patiënten, is hen gevraagd hoe 

vaak zij hun huisarts bezoeken. Hierbij gaf 21.5% aan een afspraak gemaakt te hebben voor 

het bezoek. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen in het gerapporteerde 

zorggebruik in de afgelopen 12 maanden. Het door respondenten  opgegeven aantal bezoeken 

aan de huisarts is door de onderzoekers gecategoriseerd. Tabel 35 laat zien dat driekwart van 

de respondenten niet meer dan zes keer een huisarts heeft bezocht;  42% heeft de huisarts een 

tot drie maal bezocht in het voorbije jaar. Het totaal aantal bezoeken aan de huisarts die de 

939 respondenten op deze vraag tezamen hebben afgelegd is bedraagt 5893, oftewel 

gemiddelde 5.4 bezoeken per patiënt. In totaal gaven 45 patiënten aan dat ze meer dan 13 keer 

hun huisarts hadden bezocht. Hierbij moet worden aangetekend dat het gemiddelde van 5.4 

bezoeken per jaar voor de algemene bevolking een overschatting inhoudt. Omdat deze studie 

gegevens heeft verzameld onder bezoekers van de huisartspraktijk zijn degenen die de 

huisarts weinig of zeer weinig bezoeken ondervertegenwoordigd. 
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Tabel 17: Door patiënten opgegeven aantal bezoeken aan de huisarts in het afgelopen jaar 

Aantal bezoeken Respondenten 

N % 
Geen 10 1.1 

1 – 3 bezoeken 389 41.4 

4 – 6 bezoeken 325 34.6 

7 – 9 bezoeken 69 7.3 

10 – 12 bezoeken 101 10.7 

13 of meer bezoeken 45 4.8 

Totaal aantal bezoeken 5035 100 

Spreiding aantal bezoeken 0 – 63  -  

Gemiddeld aantal bezoeken per jaar  5.4 - 

 

In totaal gaf 17% van de respondenten aan dat zij in het afgelopen jaar een bezoek hadden 

gebracht aan de spoedeisende hulp, zoals te lezen in Tabel 36. Hiervan gaf 7% (n=66) aan dat 

de reden hiervoor was dat de aandoening niet behandeld wordt door huisartsen.  2% (n=19) 

gaf aan  er op het moment dat zorg nodig was, geen huisarts beschikbaar was. Andere redenen 

die genoemd zijn waren: makkelijkere toegankelijkheid,  betere kwaliteit van zorg, kortere 

wachttijden en financiële redenen. Daarnaast gaven 56 patiënten aan een andere reden dan 

genoemd hadden om naar de spoedeisende hulp te gaan. 

 

Tabel 36: Door patiënten opgegeven aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp in het 

afgelopen jaar 

Aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp Respondenten 

N % 
Nooit 785 83.5 

1 keer 110 11.7 

2 – 3 keer 30 3.2 

4 keer of vaker 15 1.6 

 

Ervaringen van patiënten met hun huisarts 
Bijna 80% van de patiënten staat al ten minste drie jaar ingeschreven bij hun huidige huisarts. 

Hun oordeel over de huisarts en de praktijk is doorgaans dus gebaseerd op een betrekkelijk 

langdurige relatie. Volgens de patiënten heeft een consult een gemiddelde duur van 14.8 

minuten. Er was een grote variatie van 1 tot 90 minuten, maar twee derde van de patiënten gaf 

een dat het consult tussen de 6 en 15 minuten duurt. Er is hierbij geen verschil tussen mannen 

en vrouwen. De respondenten  konden exact aangeven hoelang een consult doorgaans duurt; 

de antwoorden zijn later gecategoriseerd. Meer mannen dan vrouwen geven aan nooit een 

afspraak te maken wanneer zij hun huisarts willen bezoeken, respectievelijk 46% versus 37%. 

Wanneer echter een afspraak wordt gemaakt, geven de meeste patiënten aan dat zij nog de 

dezelfde dag terecht kunnen. Slechts 26 patiënten gaven aan dat zij langer dan drie dagen 

moeten wachten als zij een afspraak willen maken (3%). 

 

Bij een bezoek aan de praktijk geeft 87% aan dat ze geholpen worden door dezelfde huisarts. 

Tabel 37 laat zien in hoeverre patiënten instemden met stellingen over hun huisarts (die “Ja, 

mee eens” geantwoord hebben). Over het algemeen reageerden patiënten positief op de 

stellingen. Meer dan 90% gaf aan dat de huisarts op de hoogte is van de 

gezondheidsproblemen en ziektes die zich in het verleden hebben voorgedaan. Bijna twee 
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derde van de patiënten geeft aan dat de huisarts daarnaast ook de persoonlijke situatie kent en 

net iets minder dan de helft gaf aan dat hun huisarts daarnaast ook helpt bij zulke persoonlijke 

problemen en zorgen. Patiënten zijn positief over de tijd die de huisarts neemt om met hen te 

praten  en over de uitleg die ze krijgen over aandoeningen en voorgeschreven medicatie. 

Bovendien geven de meeste patiënten aan dat hun huisarts goed naar ze luistert (93%). Deze 

positieve ervaring is ook terug te zien in het feit dat 85% aangeeft dat ze beter in staat zijn om  

met hun aandoening(en) om te gaan na een bezoek aan hun huisarts. Slechts 4% was het niet 

eens met deze stelling. Voor bijna alle respondenten (95%) is hun huisarts poortwachter; zij 

antwoordden dat ze bij een nieuw gezondheidsprobleem naar de huisarts gaan voordat ze een 

medisch specialist raadplegen. De geneigdheid van veel huisartsen om patiënten thuis te 

bezoeken lijkt gering, gezien het feit dat slechts 30% van de respondenten te kennen geeft dat 

hun huisarts ze thuis zou bezoeken als ze dit zouden vragen; 60% weet niet of hun huisarts dit 

zou doen. 

 

Tabel 18: Ervaringen van patiënten met de praktijk en hun huisarts 

Condities voor zorgverlening N % 
Duur van inschrijving bij huidige 

huisarts 

Korter dan 1 jaar 65 6.9 

1–3 jaar 120 12.8 

Langer dan 3 jaar 743 79.0 

Weet ik niet 11 1.2 

Niet ingevuld 1 0.1 

Geschatte duur van consult Tot 5 minuten 96 10.2 

 6 – 10 minuten 284 30.2 

11 – 15 minuten 313 33.3 

Meer dan 15 minuten 238 25.3 

Niet ingevuld 9 1.0 

Gemiddelde duur consult (in minuten) volgens de patiënt  14.8 - 

Tijdsduur tussen het maken van 

een afspraak en consult 

Dezelfde dag 316 3.6 

De volgende dag 103 11.0 

2 – 3 dagen 60 6.4 

Meer dan 3 dagen 26 2.8 

Ik maak nooit een afspraak 375 39.9 

Weet ik niet 60 6.4 

Uitspraken over praktijk en huisarts Mee eens N % 

Wanneer ik de praktijk bezoek, zie ik meestal dezelfde huisarts 813 86.5 

Mijn huisarts kent mijn persoonlijke situatie(bijvoorbeeld thuis en 

werk) 
614 65.3 

Mijn huisarts kent de gezondheidsproblemen en ziektes die ik in het 

verleden heb gehad (op basis van mijn patiëntendossier) 
862 91.7 

Mijn huisarts neemt voldoende tijd voor mij 832 88.5 

Mijn huisarts luistert goed naar mij 876 93.2 

Mijn huisarts is er niet alleen voor medische problemen, maar helpt 

ook bij persoonlijke problemen en zorgen 
432 46.0 

Mijn huisarts geeft duidelijk uitleg over mijn aandoeningen en 

medicijnen 
837 89.0 

Mijn huisarts bezoekt mij thuis als ik dit zou vragen 285 30.3 

Na een bezoek aan mijn huisarts ben ik beter in staat met mijn 

aandoeningen om te gaan 
802 85.3 

Met een nieuw gezondheidsprobleem ga ik eerst naar mijn huisarts 

voordat ik eventueel een medisch specialist bezoek 
896 95.3 

Deze praktijk beschikt over voldoende medische apparatuur 504 53.6 
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5.4 Ervaren coördinatie van de zorg en keuzevrijheid 
 

De meeste respondenten hebben hun eigen huisarts gekozen of een familielid heeft dat 

gedaan, respectievelijk 75%  en 15%. Toch geeft 10% van de patiënten aan dat zij zijn 

toegewezen aan hun huisarts, zoals te lezen in tabel  38. De meeste respondenten geven 

bovendien aan dat zij van huisarts kunnen wisselen als ze zouden willen. Iets meer dan 38% 

geeft aan altijd te kunnen wisselen, 24% elk  half jaar en 11% geeft aan jaarlijks van huisarts 

te kunnen wisselen. Slechts 4% geeft aan niet te kunnen wisselen van huisarts. Er zijn geen 

verschillen tussen mannen en vrouwen. 

 

Tabel 19: Beperking van de vrijheid van patiënten om de huisarts te kiezen 

Situatie  Respondenten 

N % 

Patiënt zegt aan huidige huisarts te zijn toegewezen 94 10.0 

Patiënt zegt niet van huisarts te kunnen wisselen 38 4.0 

 

Figuur 9 laat het percentage patiënten zien dat zelf zijn of haar huisarts heeft gekozen op basis 

van leeftijd. Zoals te zien kiezen jongeren populatie minder vaak zelf de huisarts.  

 

Figuur 9: Eigen keuze huisarts ingedeeld op basis van leeftijdscategorieën  
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De ervaringen van patiënten met betrekking tot informatieoverdracht en samenwerking tussen 

verschillende zorgverleners zijn weergegeven in Tabel 12. De in Tabel 39 weergegeven 

aantallen en percentages gaan over de respondenten die “Ja, mee eens” geantwoord hebben. 

Over het algemeen hebben de respondenten een positief beeld van de informatie uitwisseling 

tussen hun huisarts en andere zorgverleners. Ook is er een hoge mate van tevredenheid over 

de samenwerking tussen de huisarts en (praktijk) verpleegkundigen. Zo goed als alle patiënten 

zijn op de hoogte van de verwijsprocedure waarbij ze eerst hun huisarts bezoeken voordat ze 

een medisch specialist kunnen bezoeken, dit bleek ook al uit Tabel 10. Bijna 15% van de 

patiënten geeft aan dat zij moeite ondervinden om doorverwezen te worden door hun huisarts. 

En bijna 30% van de patiënten is van mening dat het altijd beter is om behandeld te worden 

door een medisch specialist in plaats van door een huisarts, hierbij is geen verschil tussen 

mannen of vrouwen of tussen leeftijdsgroepen. 
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Tabel 20: Ervaringen van patiënten met informatieoverdracht en samenwerking  

Ervaringen 
Respondenten 

N % 
Als ik een andere dan mijn eigen huisarts bezoek heeft deze alle 

benodigde informatie (bijvoorbeeld via mijn patiëntendossier) 
611 65 

Als ik doorverwezen wordt geeft mijn huisarts de medisch specialist 

informatie door over mijn aandoening 
828 88.1 

Als ik ben doorverwezen weet mijn huisarts de uitslag van de 

behandeling door de specialist 
780 83.0 

Om een medisch specialist te bezoeken moet ik eerst naar mijn 

huisarts voor een verwijzing 
900 95.7 

Het is lastig om door mijn huisarts te worden doorverwezen naar een 

medisch specialist 
139 14.8 

Het is altijd beter om te worden behandeld door een medisch 

specialist dan door een huisarts 
278 29.6 

Mijn huisarts werkt goed samen met de praktijk assistent 722 76.8 
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Bijlage 1 

 

De tabellen weergegeven in deze bijlage geven de gedetailleerde scores weer die betrekking 

hebben op de drie dimensies van het takenprofiel van de huisarts zoals gepresenteerd in 

hoofdstuk 4. Het gaat hierbij om de volgende dimensies:  

1. De rol van de huisarts als eerste contact voor patiënten met gezondheidsproblemen (Tabel 

A). 

2. Behandeling en begeleiding van ziekten en aandoeningen (Tabel B). 

3. Het uitvoeren van medisch technische verrichtingen (Tabel C). 

 

 

 Tabel A: Indicatoren met betrekking tot de huisarts als eerste contactpunt 

Gezondheidsprobleem  % Respondenten (N=80) 

(Bijna) 

altijd 

Meestal Af en toe Zelden / 

nooit 

Score 

Kind met huiduitslag  73.8 22.5 2.5 1.3 3.69 

Kind dat hevig hoest  67.5 26.3 5.0 1.3 3.60 

Kind van 7 met last van bedplassen  35.0 21.3 28.7 15.0 2.76 

Kind van 8 met gehoorproblemen* 33.8 25.0 15.0 25.0 2.68 

Vrouw van 18 die om anticonceptie 

vraagt  

42.5 40.0 15.0 2.5 3.23 

Vrouw van 20 die zwangerschap wil 

bevestigen 

57.5 30 11.3 1.3 3.44 

Vrouw van 35 met onregelmatige 

menstruatie 

62.5 21.3 16.3 0.0 3.46 

Vrouw van 50 met een knobbel in een 

borst * 

63.7 18.8 13.8 2.5 3.46 

Vrouw van 60 met incontinentie 

klachten 

52.5 25.0 20.0 2.5 3.28 

Man van 45 met angstklachten  28.7 21.3 31.3 18.8 2.60 

Man van 28 met convulsieklachten (voor 

de eerste keer) 

36.3 16.3 12.5 33.8 2.53 

Lichamelijk mishandeld kind  22.5 16.3 28.7 30.0 2.26 

Paar met relatieproblemen * 25.0 27.5 42.5 3.8 2.75 

Man met suïcidale neiging * 15.0 18.8 31.3 30.0 2.11 

Vrouw van 35 met werk gerelateerde 

psychosociale klachten 

38.8 37.5 21.3 2.5 3.13 

Man van 32 met seksuele problemen  22.5 28.7 32.5 16.3 2.58 

Man van 52 met een alcohol verslaving*  15.0 21.3 41.3 21.3 2.30 

Man met symptomen van TB  17.5 8.8 13.8 50.0 1.74 

Gemiddelde totaalscore  2.87 

*N=79 
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Tabel B: Indicatoren voor behandeling en begeleiding van (chronische) aandoeningen 

Gezondheidsprobleem  % Respondenten (N=80) 

(Bijna) 

altijd 

Meestal Af en toe Zelden / 

nooit 

Score 

Hyperthyroïdie 31.3 45.0 20 3.8 3.04 

Chronische bronchitis 43.8 42.5 11.3 1.3 3.26 

Hordeolum (strontje) 60.0 26.3 11.3 1.3 3.47 

Maagzweer 43.8 46.3 6.3 2.5 3.33 

Hernia 36.3 45.0 12.5 6.3 3.11 

Acuut cerebrovasculair accident 32.5 42.5 20.0 5.0 3.03 

Hartfalen 33.8 42.5 21.3 2.5 3.08 

Longontsteking 45.0 43.8 7.5 3.8 3.30 

Peritonsillair abces 38.8 35.0 13.8 12.5 3.00 

Colitis Ulcerosa 21.3 17.5 38.8 22.5 2.38 

Salpingitis 32.5 37.5 22.5 7.5 2.95 

Hersenschudding 42.5 37.5 8.8 11.3 3.11 

Ziekte van Parkinson* 22.5 30.0 30.0 16.3 2.59 

Diabetes (type II) 76.3 20.0 1.3 2.5 3.70 

Reumatoïde artritis 33.8 36.3 25.0 3.8 3.01 

Depressie 35.0 33.8 25.0 6.3 2.98 

Myocardinfarct 26.3 22.5 33.8 16.3 2.59 

TB follow up zorg 16.3 7.5 23.8 46.3 1.81 

Gemiddelde totaalscore  2.98 

*N=79 

 

Tabel C: Indicatoren voor verrichten van medisch technische handelingen 

Handeling % Respondenten (N=80) 

Huisarts 

zelf 

Verpleeg

kundige 

Medisch 

specialist 

Score 

Behandeling van ingegroeide teennagel 72.5 2.5 22.5 2.51 

Verwijderen van talgcyste uit behaarde hoofdhuid* 42.5 3.8 46.3 1.96 

Wondhechting* 93.8 1.3 1.3 2.96 

Verwijdering van wratten 45.0 8.8 45.0 2.00 

Spiraaltje inbrengen*** 65.0 2.5 22.5 2.47 

Verwijdering roestvlek van het hoornvlies* 16.3 1.3 81.3 1.34 

Fundoscopie van het oog 21.3 1.3 77.5 1.43 

Gewrichtsinjectie 43.8 2.5 53.8 1.90 

Sinuspunctie 1.3 2.5 96.3 1.05 

Doorprikken van het trommelvlies  2.5 1.3 91.3 1.07 

Aanbrengen van gipsverband* 0 2.5 93.8 1.03 

Intapen van een enkel** 43.8 17.5 32.5 2.12 

Stikstofbehandeling bij wratten* 20.0 8.8 65.0 1.52 

Inbrengen van intraveneus infuus** 25.0 6.3 57.5 1.63 

Immunisatie tegen griep of tetanus 57.5 41.3 1.3 2.56 

Allergie vaccinatie** 18.8 18.8 40.0 1.73 

Gemiddelde totaalscore  1.83 

*N=79, **N=78, ***N=76 

 




