
Capaciteit
Totale capaciteit in de daghuisartsenzorg: 

25.875 fte

Over het hele land gezien 
verwacht 29% van de 

praktijken een groot tekort 
aan huisartsen voor 2019. 

Ontwikkeling zorgvraag
Er zijn twee scenario’s berekend voor de ontwikkeling van de 
vraag naar huisartsenzorg. Deze zijn gebaseerd op ont wik ke
lingen als horizontale en verticale substitutie, sociaal cul turele 
ontwikkelingen, epidemiologie en vakinhoudelijke ont wikke
lingen. Dit is exclusief demografische ontwikkelingen. 

Vraag en aanbod huisartsenzorg 
Nu en in de nabije toekomst

Nu

Verwacht voor 2019 (door huisartsen zelf)

Die verwachting is hoger dan 
gemiddeld in de regio’s: 
Zeeland; NoordHolland 
Noord; Drechtsteden; 
Flevoland; Achterhoek; 
MiddenGelderland; 
Drenthe; ZuidLimburg; 
Groningen; Utrecht; 
Rijnstreek; 
NoordoostBrabant.

Verwacht voor 2023 en 2028

Conclusie: 

Deze factsheet is gemaakt door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 
De inhoud is gebaseerd op het rapport ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’, 
dat is opgesteld door Nivel en Prismant in opdracht van het ministerie van VWS en 
de LHV. Meer informatie op www.lhv.nl/huisartsentekorten 

Functieverdeling binnen de huisartsen:
praktijkhouders en hid’s  75% 
hidha’s  6% 
vaste waarnemers  14% 
wisselende waarnemers  6% 

Werkenden in de daghuisartsenzorg: 
huisartsen 36%
ondersteunend personeel  64% 
(met name doktersassistenten 
en praktijkondersteuners)  

36%
64%

36% daarvan bestaat uit huis artsen 

Werkdruk en werklast
In alle regio’s zegt 69% of meer van de praktijken dat de 
werkdruk voor huisartsen hoog is.

69%+

In alle regio’s wordt de werklast als zwaar ervaren. 
Meestgenoemde kenmerken daarvan:

64%
geeft aan dat er een direct 
probleem is als een collega 

ziek wordt 
 

64%
geeft aan dat de 

noodzakelijke werkzaam
heden niet afkomen

 
Als de zorgvraag jaarlijks 
met 0,9% stijgt (de mini
mum variant) is er landelijk 
gezien in 2023 en in 2028 
een balans tussen vraag naar 
en aanbod van huis artsen 
zorg. Voor 10 regio’s wordt 
wel een tekort verwacht, 
voor 9 regio’s een over
schot, voor 9 regio’s een 
balans. 

 
Als de zorgvraag jaarlijks 
met 1,8% stijgt (de maxi
mumvariant) is er lande lijk 
gezien in 2023 én in 2028 
een tekort aan aanbod van 
huisartsenzorg. Voor 1 regio 
wordt een overschot aan aan  
bod verwacht, voor enkele 
regio’s een balans en voor 
22 regio’s een duide lijk 
tekort aan huisartsen.

0,9 1,8

Verhouding vraag en aanbod
De verwachte zorgvraag afgezet tegen het verwachte aanbod 
aan huisartsenzorg in 2023 en 2028:

Verschil Huisartsenaanbod  Zorgvraag

De voorspellingen voor de ontwikkeling van de zorgvraag 
verschillen per regio.

Minimumscenario: 
landelijk gezien 

stijgt de zorgvraag 
met 0,9% per jaar. 

Maximumscenario: 
landelijk gezien 

stijgt de zorgvraag 
met 1,8% per jaar. 

0,9% 1,8%

Bron: Rapport ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’ (pag. 31), Nivel en Prismant.

http://www.lhv.nl/huisartsentekorten

