
drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat
Senior Adviseur

Handreiking Substitutie van zorg 

–

samenwerking tussen 

huisarts en medisch specialist.



Handreiking substitutie – het begin



Diagnostiek

Longfunctie

Spleetlamponderzoek 

ECG-diagnostiek 

Hartritmestoornissen

Tele-dermatologie 

24-uurs monitoring

Behandeling: 

Excisie van een atheroom, lipoom,

huidbiopt (stans), 

Complexe wondbehandeling,

Postoperatief consult,

Verwijderen van cystes uit oogleden, 
etc.

Overig

Cyriax injectie

IUD inbrengen

Sterilisatie man

Reizigersadvisering





Aanleiding voor discussie

• Afspraken over substitutie van zorg in Hoofdlijnenakkoord 
Medisch Specialistische zorg én Hoofdlijnenakkoord 
Huisartsenzorg 2014-2017.

• Beperkte groeiruimte en beweging naar  ‘zorg op de juiste plek’.



Opdracht Werkgroep Substitutie

In 2015 is de Werkgroep Substitutie ingesteld met vertegenwoordiging 

van 15 wetenschappelijke verenigingen.

Opdracht:

• Formuleren van kwalitatieve uitgangspunten voor substitutie van zorg

• Uitwerken van een visie op substitutie die voorwaardenscheppend is 

voor een kwalitatief verantwoorde substitutie van zorg.



Aan de slag !



Opdracht Werkgroep Substitutie

In 2016 samen met de LHV de 
Handreiking Substitutie van zorg 
uitgewerkt

Juli 2016: Factsheet Substitutie

Maart 2017: presentatie Handreiking 

Substitutie van zorg



Opzet Handreiking substitutie

Algemene uitgangspunten geformuleerd: 

• De patiënt heeft recht op de juiste zorg op het juiste moment. De 
toegankelijkheid en kwaliteit van zorg dient bij substitutie gewaarborgd 
te blijven.

• De kwaliteit, veiligheid en continuïteit van te substitueren 
zorgactiviteiten, kan lokaal alleen worden geborgd als er concrete 
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen betreffende 
beroepsbeoefenaren in eerste- en tweedelijnszorg.

• Effectieve en succesvolle substitutie komt lokaal tot stand op basis van 
initiatieven vanuit de eerste- en tweedelijns beroepsbeoefenaren zelf. 

• Substitutie is lokaal maatwerk: handreiking niet bedoeld voor precieze 
invulling op specialisme-niveau.



Opzet Handreiking substitutie

Handreiking biedt aandachtspunten voor:

- Borgen van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg.

- Organisatie en evaluatie van te substitueren zorg.

- Financiering van te substitueren zorg.



Borgen van kwaliteit, veiligheid en 

continuïteit van zorg

Aandachtspunten voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van 
zorg:

- Afbakenen patiëntengroep, indicatie, zorgvraag: 

- Werken conform richtlijnen 1e-2e lijn; afspraken maken wat van 
toepassing;

- Huisarts heeft (primaire) regie;

- Borgen van kennis en vaardigheden van alle betrokkenen over de 
gehele reikwijdte van de in samenwerking geleverde zorg.



Borgen van kwaliteit, veiligheid en continuïteit 

van zorg

Monitoring van de effecten van substitutie:

- Kwaliteit van zorg, veranderingen in patroon verwijzingen, 
gebruik van 2e lijns zorg, etc.;

- Patiëntervaringen, patiënt- en zorgprofessional tevredenheid;

- Meenemen in kwaliteitsvisitaties wetenschappelijke 
verenigingen.



Aandachtspunten voor de organisatie van zorg

Aandachtspunten voor de organisatie van zorg:

- Bestuurlijke samenwerking tussen betrokken partijen is kritische 
succesfactor.

- Projectorganisatie instellen.

- Samenwerking met huisartsen niet gebonden aan “stenen” .

Samenwerkingsafspraken vastleggen:

- Medisch inhoudelijke afspraken.

- ICT afspraken.

- Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

- Informatievoorziening aan patiënt.

Structurele evaluatie van zorgproces.



Aandachtspunten voor de financiering

Aandachtspunten voor de financiering van de zorg:

- Vroegtijdig betrekken van en samenwerking met ZH/zorginstelling 
en zorgverzekeraar(s).

- Opstellen business case(s) met kostenposten – tarifering.

- Project- en opstart kosten meenemen.

- Meten en evalueren van realisaties kosten en besparingen als 
volgend punt nader uit te werken door de Werkgroep Substitutie.



Checklist



Afspraken over substitutie van zorg in het Tussenakkoord 2018.

Zorg op de juiste plek – landelijk traject.

Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2021.

2018



Doorontwikkeling Handreiking

Doorstart Werkgroep Substitutie:
– Handreiking Substitutie van zorg: aanbieden aan andere

veldpartijen ter ondertekening van de inhoudelijke 
uitgangspunten.

– Handreiking deel II maken: format voor projectplan en 
businesscase – welke informatie en variabelen meenemen in 
plan?

– Symposium Zorg op de juiste plek; substitutie op 10 april

– Inzet op Zorg op de juiste plek, onder meer door aanleveren van 
best practices op www.zorgopdejuisteplek.nl

http://www.zorgopdejuisteplek.nl/




Substitutie gaat eigenlijk over samenwerking.

Substitutie van zorg is niet alleen van tweede- naar 

eerstelijn maar ook omgekeerd.

Als medisch specialisten en huisartsen elkaar niet 

kennen komt substitutie niet van de grond.


