
WORKSHOP 12:

GEÏNTEGREERDE ZORG IN 
AMSTERDAM OOST

Donderdag 15 februari 2018, Utrecht

Steven van de Vijver, huisarts en unitleider bij 
Huisartsenpraktijk De Buitenhof in het OLVG



Agenda

• Korte voorstelronde van de workshopleider en 

de deelnemers. (10 minuten)

• Een korte presentatie door de workshopleider 

over het onderwerp. (15 minuten)

• Inhoudelijke discussie, vragen stellen, 

uitwisselen van ervaringen, feedback vragen, 

problemen bespreken (35 minuten)



10 jaar Huisartsenpraktijk Buitenhof in OLVG

• Ontstaan en doelstellingen

• Heden en de praktijk

• Toekomst



Geschiedenis 

• Dissociatie van huisartsenpraktijk James Wattstraat > tijd 

voor iets nieuws

• Initiatief Nico Mensing van Charante/Patrick Bindels > 

huisartsen in Amsterdam

• Twee jaar lang gesprekken met RvB OLVG (Emile Lohman)

• Januari 2007: start van de unit 



Doelstelling 

Met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid van beide lijnen een 

samenwerkingsmodel te ontwikkelen, die niet alleen leidt 

tot aantoonbare verbeteringen in de huidige 

samenwerking maar ook leidt tot het ontwikkelen van 

nieuwe vormen van zorg en nieuwe vormen van 

samenwerking. 



Uitgangspunten

• Financieel haalbaar

• Basisaanbod huisartsgeneeskunde

• Academische setting (Opleiding/onderzoek/onderwijs)

• 1e en 2e lijn sluiten optimaal aan

• Voorpost en pilot voor andere huisartsenpraktijken



Initiële plannen (1)

• Betere taakverdeling/Transmurale DBC

• Koppeling van HIS en ZIS

• Voorsorteren van patiënt

• Eerdere overname na behandeling

=> Transmurale protocol ontwikkeling



Initiële plannen (2)

• Consultatie specialist in huisartsenpraktijk 

• Gezamenlijke spreekuur

• Consultatie van huisarts in ziekenhuis

• Palliatieve zorg

• Transfer problematiek

• Huisartsenbedden



De praktijk 

• Veel wisselingen van personeel zowel huisartsen als RvB 

• Consistente inzet voor zichtbaarheid in het ziekenhuis 

• 1 miljoen omzet binnen totaal van 500 miljoen 



Wat staat er vandaag in Buitenhof

• 6000 patiënten met 6 huisartsen met verschillende expertise

• Opleidingskliniek en onderdeel van academisch netwerk AMC 

• Samenwerking met specialisaties (oa SEH, psychiatrie, cardiologie)

• Doorontwikkeling van palliatieve zorg in het ziekenhuis met huisarts

• NHG accreditatie, onderdeel van dynamisch wijkteam (15 

huisartsen, spiegelinformatie) en de Roha (180 huisartsen). Hierdoor 

mogelijkheid van schaalvergroting

• Stimuleren en deelnemen aan meerdere innovatieve pilots (digitale 

teleconsult, mobile HT)



De toekomstvisie van Buitenhof

• Praktijk Buitenhof als eerstelijnspraktijk van de toekomst in OLVG 

– Hoe ziet een stadspraktijk in 2027 eruit? 

– Welke zorg wordt geleverd door wie? 

– Plaats van e-Health / virtuele platforms / PGO

– Plaats van digitale informatie uitwisseling

• Buitenhof als pilotpraktijk voor eerstelijnszorg in ziekenhuis

• Pilot centrum voor gezondheidszorg in de buurt (door 

verbondenheid met wijkzorg) 

• Samen met andere praktijken rondom het OLVG

• Vereist commitment van alle betrokkenen (RvB, ZV, huisartsen)



Lessons learned

• Samen onder een dak schept een band > common ground

• Langdurige en persoonlijke investering in relaties

• Substantiële grootte of mogelijkheid van schaalvergroting

• Belangrijke waarde van stem huisarts in het ziekenhuis

STELLING: 

In 2030 zal elk ziekenhuis een huisartsenunit moeten huisvesten



Veel dank voor uw aandacht!

• Contact: svijver@gmail.com

• Tevens dank aan collega Patrick Bindels voor zijn grote 

pionierswerk in deze praktijk en bijdrage slides

mailto:svijver@gmail.com

