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PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

• Coöperatie van de (165) huisartsen in Midden 
Brabant 

• Uitvoeringsorganisatie PrimaCura Holding en drie 
bedrijfsonderdelen.
• Huisartsenspoedzorg in de avond- nacht en weekenden
• Gecontracteerde chronische zorg, issues op het gebied 

van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie
• Nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg

Herman Savelkouls

11 jaar werkzaam in de huisartsenzorg
Strategisch HRM en Algemeen Management

HAP Oost-Brabant
Stichting Haspel
Centrum-Huisartsen ‘In de Leonardus’
RCH/PrimaCura

Programmamanager Continuïteit 
Huisartsenzorg

herman.savelkouls@primacura.nl

• PrimaCura bestaat sinds 1 januari 2021 en is voortgekomen uit een fusie van Stichting 
Huisartsenposten Midden-Brabant, Zorggroep RCH en Stichting Huisarts & Kwaliteit
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Kunnen wij garanderen dat in Midden-
Brabant ………..

• Iedere patiënt toegang heeft tot huisartsenzorg, dicht bij huis?
• Hoe ontwikkelt de zorgvraag zich tot 2030?
• Hebben we voldoende praktijken en mankracht?
• Hoeveel uitstroom kunnen we verwachten?
• Hoeveel toestroom moet er zijn?
• Hoe houden aantrekkingskracht voor voldoende nieuwe toestroom?
Hoe pakken we dit aan?
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Strategische personeelsplanning (SPP)
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Maatschappelijke ontwikkelingen

• Bevolkingsgroei
• Gebreken komen met de jaren ………… ?

• Meer ouderen, meerdere chronische ziektes
• Leven langer
• Ontwikkelen op jongere leeftijd kwaal/gebrek

Levensverwachting bij geboorte MAN 

Aantal levensjaren Aantal levensjaren 
zonder chronische 
ziekten

Aantal 
levensjaren in 
goed ervaren 
gezondheid

1981 72,71 54,5 59,9

2019 80,46 46,2 64,8

Levensverwachting bij geboorte VROUW

Aantal levensjaren Aantal levensjaren 
zonder chronische 
ziekten

Aantal 
levensjaren in 
goed ervaren 
gezondheid

1981 79,32 53,9 62,4

2019 83,56 41,2 63,2

Bron: ‘Gezonde levensverwachting; vanaf 1981. CBS’



6

Veranderingen van de zorgvraag

Patiënt of consument?

• Toenemende pluriformiteit
• Toenemende verwachtingen van de zorg en minder acceptatie van ziekte en 

ongemak
• Veranderende rol van de patiënt in het zorgproces (anders geïnformeerd, mondiger, 

veeleisender)
• Toenemende verschillen in omgang met technologie

Bron: ‘Themaverkenning De zorgvraag van de toekomst VTV-2018: achtergronden en methodologie’, RIVM
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Verschuivingen in het zorgaanbod

Om de toenemende zorgvraag houdbaar en clientgericht te organiseren:
• zijn er grote stelselwijzigingen geweest op het gebied van Jeugd, WMO, 

Ouderenzorg
• is er een landelijke trend van zorg uit instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

GGZ-instellingen…) naar de eerstelijn
• ligt de oplossing in het absorptievermogen van de eerste lijn en huisartsen

Maar: 
• Waar instellingen multidisciplinair organiserend vermogen hebben, heeft de eerste 

lijn, het MKB van de zorg, daar nog een uitdaging
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Samengevat………
- Meer jaren met zorglast
- Mensen willen meer
- Complexere zorg
- Krimpende instellingszorg
- Groeiende bevolking

Partijen hebben de volgende prioriteiten vastgesteld: 
• zorg voor kwetsbare groepen
• zorg in de ANW-uren
• versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn
• ICT in de huisartsenpraktijk 
Allemaal met als doel om meer tijd voor de patiënt te realiseren. 

Bron: ‘3e hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg’
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Visie
Strategische personeelsplanning (SPP)
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Omvang arbeidsmarkt

Mensen:

 Noordoost Brabant: 600.000  1.400
 Zuidoost Brabant: 780.000  1.800
 Midden-Brabant: 410.000  1.000
 West-Brabant: 710.000  1.660

 2,5 mln inwoners, Nza-normen:
 1.200 fte huisartsen
 1.500  fte doktersassistentes
 500 fte POH
 100 fte praktijkmanagement
 265 fte POH GGz +
 3.500 fte (dtf 0,6  ca 6.000 mensen) Bron: Factsheet huisartsenzorg Mid Brabant 2018 Transvorm
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Gegarandeerd continu toegankelijk? 

• Altijd en overal een huisarts dicht bij huis?
• Voldoende praktijken?
• Voldoende huisartsen?
• Voldoende medewerkers?

• Garanties ……… tot bijvoorbeeld 2030?
• Kwantiteit en kwaliteit
• Groei van het aantal contacten met de huisarts?
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Thema’s capaciteit 2020 PrimaCura

Mensen en middelen
- Voldoende praktijken
- Voldoende huisartsen
- Voldoende personeel 

(= RAAT 2020)

Praktijkefficiency
Capaciteit vrijmaken door 

efficiënt te werken

Digitale 
versnelling Randvoorwaarden
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Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)
Huisartsenzorg Brabant
Actie in gezamenlijkheid
• Makkelijker en betere kansen om nieuwe medewerkers te werven
• Professionals voor zorg te behouden
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Regionaal Actieplan  Aanpak Tekorten (Midden) Brabant

• Samenwerking
• Dienstverlenend
• Actiegericht
• Projectmatig
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Regionaal Actieplan  Aanpak Tekorten (Midden) Brabant

Projectgroep

Stuurgroep
Bestuurders 
regionale 
opleidingen

Programma 
commissie

Werkgroep
Opleiden BOL

Werkgroep
Opleiden BBL

Werkgroep
Promotie sector

Werkgroep
Behoud personeel

Werkgroep
Opleiden BOL 
1ste jaars

INSTROOM
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Concreet actie: meer studenten kiezen voor HA-zorg
• Opleiden BOL-studenten:

• Stageplaatsen centraal stimuleren (PrimaCura coöperatie)
• Bekendheid met opleiders in de regio
• Zichtbaarheid bij stage-aanbieders en stagezoekers
• Betrokkenheid bij opleidingen
• Starten examinatorenpool
• Alternatief 1ste jaars; Fitheidscheck + snuffelstage

• Opleiden van zij-instromers:
• BBL-traject 
• Betrokkenheid bij opleidingen
• Praktijken kunnen BBL zelf in dienst nemen
• Robin biedt werkgeverschap voor ha die dit wensen
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Concreet actie
• Werven en promotie:

• Aanwezigheid op Meet & Greet bijeenkomsten Transvorm
• Aanwezigheid op vakantie- en banenmarkten
• Praktijklessen verzorgen op ROC
• Campagnemateriaal beschikbaar

• Behoud:
• Verhogen van duurzaam perspectief!!!
• Netwerk Praktijkmanagers
• Ontwikkelen van een opleidingsplatform

• Inventariseren wat er aan scholing plaats vindt en wat de behoefte is
• Inrichten van een opleidingsplatform
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Doen we genoeg? Weten we hoe het zit?
 Willen mensen in de huisartsenzorg werken?
 Kun je concurreren? 
 Hoe staat het met aandacht voor behoud
 Is de Kwaliteit van de Arbeid op orde?

- Inhoud
- Voorwaarden
- Verhoudingen
- Omstandigheden

Biedt de huisartsenzorg Duurzaam Perspectief?
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Regionaal Actieplan  Aanpak Tekorten (Midden) Brabant

• Samenwerking
• Dienstverlenend
• Actiegericht
• Projectmatig
• Lerend
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Tot slot …..
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Toekomst???????
Branche Vakopleiding ……….
Brabants Regionaal Opleidingsnetwerk Huisartsenzorg (BroHz) is het 
opleidingscentrum van en voor de huisartsenzorg, voor het opleiden van 
medische professionals in ondersteunende beroepen.
Bij BrOHZ leer je een vak in de huisartsenzorg kennen én kun je 
doorleren als je de ambitie hebt.

Tijdens de opleiding werk en leer je op verschillende plekken. Je bent afwisselend aan het 
werk bij een erkend leerbedrijf, in de praktijkleerwerkplaats van BroHz of je volgt de 
theorielessen bij het ROC of in het HBO-onderwijs.
Het gaat in de huisartsenzorg om meer dan alleen het medisch handelen. We willen al je 
talenten ontwikkelen.

Je wordt specifiek opgeleid tot een van de functies in de huisartsenzorg. 

Huisartsenzorg houdt gezond, doe mee!
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