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VERBINDEN HUISARTS 
EN GEBIEDSTEAM

Wat is ZorgDomein? 
Om de vraag bij de juiste zorgaanbieder te stellen, 

is ZorgDomein ontwikkeld. Hier worden patiënten, 

verwijzers en zorgaanbieders met elkaar verbonden. 

Deze verbinding zorgt voor meer samenwerking en 

uiteindelijk een betere aansluiting op de hulpvraag van 

de patiënt. De vraag wordt meer integraal opgepakt, 

waardoor meer maatwerk ontstaat en zorgaanbieders 

duurzame zorg kunnen bieden: ‘Vaak is er sprake van 
lichamelijke klachten met een achterliggende oorzaak 
in het sociaal domein zoals schulden of werkloosheid. 
Aansluiting op een systeem als ZorgDomein zorgt voor 
een snellere overdracht en het activeren van de juiste 
zorgverlener.’ 

ZorgDomein wordt in principe door vrijwel alle huis- 

artsen in Friesland gebruikt (landelijk 96 procent). 

Het systeem zorgt ervoor dat huisartsen patiënten 

op een makkelijk manier naar de juiste zorgaan-

bieder kunnen doorverwijzen. De gemeente kan 

een van deze zorgaanbieders zijn, echter zijn lang 

niet alle gemeenten aangesloten op het systeem. 

De wens vanuit de Friese Huisartsen Vereniging is 

dat uiteindelijk alle gemeenten aansluiten, zodat het 

voor huisartsen makkelijker wordt om door te verwi-

jzen: ‘Het is makkelijker om informatie door te geven via 
ZorgDomein en het gaat veel sneller dan via de telefoon. 
De verbinding met de gemeente wordt groter, omdat we

 
meer op de hoogte zijn van elkaars acties.’ 
 

ZorgDomein is een van de systemen die voor deze 

verbinding kan zorgen. Juist omdat dit systeem door 

bijna alle Friese huisartsen wordt gebruikt, is Zorg-

Domein als voorbeeld gebruikt binnen dit project. 

Er wordt in dit onderzoek geen voorkeur voor een 

systeem uitgesproken.

De vraag naar zorg neemt toe, waardoor de betaalbaarheid, bereikbaarheid en 

kwaliteit van zorg onder druk komen te staan. Bovendien gaat het niet alleen 

over een toename op medisch gebied, maar constateren huisartsen steeds vaker 

dat sociale problemen een rol spelen. Hiervoor is een andere aanpak nodig dan 

een medische behandeling. Alleen naar wie kun je dan het beste doorverwijzen? 

Zijn er nog meer zorgaanbieders actief bij de patiënt en is een integrale aanpak 

mogelijk? Kan het gebiedsteam een rol spelen in de hulpvraag van de patiënt? 

Het gebrek aan inzicht in de werkzaamheden en een vaste contactpersoon maken 

het voor huisartsen lastig om patiënten naar het gebiedsteam te verwijzen. Er 

is onvoldoende kijk op de activiteiten en huisartsen kunnen de gebiedsteams 

niet altijd even makkelijk bereiken. Het systeem ZorgDomein kan hierbij helpen.

Figuur 1  
Verwijzing naar zorgaanbieders 
via ZorgDomein vanuit de vraag 
van de patiënt. 
Bron: ZorgDomein.



Keuze in aansluiting voor Jeugd en Wmo
Gemeenten hebben de keuze om ZorgDomein in te zetten voor 

Jeugdzorg, thuiszorg en/of Wmo. Huisartsen kunnen een patiënt 

via ZorgDomein verwijzen naar het gebiedsteam. Het gebiedsteam 

kan dan een passend traject inzetten, eventueel in samenwerking 

met huisartsen en/of andere jeugdzorgaanbieders.

‘Je hoeft niet alleen Jeugd te kiezen, 
maar kunt ook Wmo laten aansluiten. 
Omdat de huisarts nu meer bekend 
is met de werkzaamheden, wordt er 
sneller doorverwezen.’

Quote betrokkene
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Voor de Wmo is het lastig om te bepalen hoeveel patiënten uitein-

delijk gebruik maken van een voorziening, omdat er zowel algemene 

voorzieningen zijn die vrij worden ingezet als maatwerkvoorzieningen. 

Het aandeel maatwerktrajecten neemt zowel provinciaal als landelijk 

toe. In Friesland waren er in het 1e halfjaar 2015 12.755 maatwerk- 

trajecten en in het 2e halfjaar 2019 is dit toegenomen tot 84.900. 

Vooral ondersteuning thuis is toegenomen. 

Het aandeel jeugdzorgtrajecten dat in het eerste halfjaar 2015 is 

uitgevoerd door het wijkteam/gebiedsteam lag in Friesland op 5 

procent. In het eerste halfjaar 2017 is een stijging te zien tot 12 

procent. Hierna daalt het weer langzaam en ligt het aandeel in het 

tweede halfjaar van 2019 op 6 procent.

De huisarts (41 procent) en de gemeente (34 procent) zijn de groot-

ste verwijzers van jeugdzorgtrajecten. Slechts een klein deel wordt 

doorverwezen door een jeugdarts en het aandeel dat via de rechter/

officier van justitie wordt doorverwezen is nihil.
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Figuur 2 
Aantal Wmo maatwerkvoorzieningen per 10.000 inwoners.
Bron: CBS 2020.
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Figuur 3  
Aandeel jeugdzorgtrajecten uitgevoerd door wijkteam/gebiedsteam 
en aandeel niet uitgevoerd door wijkteam/gebiedsteam. 
Bron: CBS 2020.

Figuur 4  
Jeugdzorgtrajecten naar verwijzer in het tweede halfjaar 2019. 
Bron: CBS 2020.
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Ervaring met zorgdomein
Gemeente Smallingerland en gemeente Harlingen maken sinds 2019 gebruik 

van ZorgDomein. In de gemeente Smallingerland wordt ZorgDomein alleen 

gebruikt voor Jeugdzorg en in gemeente Harlingen wordt het voor zowel de 

Wmo als Jeugdzorg gebruikt. Beide gemeenten zijn enthousiast over Zorg-

Domein. Het invoeren van het systeem verliep bij beide gemeenten soepel. 

Gemeenten kunnen gebruik maken van de helpdesk van ZorgDomein.

‘Er is een helpdesk en die kun je 
bellen. Maar vooraf krijg je al veel 
informatie en word je goed mee-
genomen.’

Quote betrokkene

ZorgDomein zorgt voor een veilige manier van communiceren. Aanmeldingen 

komen digitaal binnen en er kan makkelijk contact worden gezocht met de patiënt. 

Bovendien geeft het meer inzicht en moet het leiden tot meer grip op de situatie. 

Zeker wanneer er meerdere jaren gebruik van wordt gemaakt. Uiteindelijk moet 

het leiden tot meer passende zorg en vermindering van dure zorgtrajecten: ‘de 
huisartsen zijn de toegangspoort en die verwijzen soms stevig door, waardoor sneller 
een duur zorgtraject wordt ingezet. Nu maak je een pas op de plaats waarbij je goed 
kijkt naar wat de volgende stappen zijn en waar je mee aan de slag gaat.’ 

Zowel de gemeente Harlingen als de gemeente Smallingerland geven aan dat 

er een aantal randvoorwaarden zijn. Allereerst is het belangrijk om het aan de 

achterkant goed te regelen en zo simpel mogelijk in te richten. Huisartsen en 

praktijkondersteuners die gemachtigd zijn om te verwijzen moeten efficiënt 

kunnen werken. Ten tweede is het belangrijk dat de partijen elkaar kennen, 

zodat ze weten wat ze aan elkaar hebben: ‘Je investeert in een relatie en een betere 
samenwerking, dat moet opbouwen. ZorgDomein heeft dit proces nog makkelijker 
gemaakt. De huisartsen weten nu beter wat het gebiedsteam doet en er wordt meer 
en beter gecommuniceerd.’

Harlingen

In de gemeente Harlingen zijn er in totaal in de periode oktober 2019 tot oktober 2020 128 

verwijzingen naar het gebiedsteam gegaan, waarvan 62 via de huisarts en 66 via een sociaal 

pedagogisch hulpverlener die binnen de huisartsenpraktijk werkzaam is en gemachtigd is om 

verwijzingen te doen.
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Figuur 5
Aantal verwijzingen door de huisarts 
per maand.
Bron: ZorgDomein.

Harlingen heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van ZorgDomein voor zowel de Jeugdzorg 

als de Wmo. Het cluster is alleen zichtbaar wanneer er een verwijzing door de huisarts wordt 

gedaan. De huisarts heeft 29 jongeren met een hulpvraag verwezen naar het gebiedsteam en 33 

patiënten met Wmo-hulpvraag. Bij de gemeente Harlingen is het zo ingericht, dat het gebiedsteam 

contact opneemt met de inwoners wanneer een verwijzing binnenkomt. Hiermee ligt het initiatief 

bij het gebiedsteam en zorg je ervoor dat inwoners die minder geneigd zijn om ondersteuning 

te vragen, niks meer van zich laten horen. In 87 procent van de verwijzingen (N = 54) vindt een 

terugkoppeling plaats naar de huisarts.

Figuur 6
Aantal verwijzingen naar cluster in de gemeente 
Harlingen; alleen verwijzingen via de huisarts. 
Bron: ZorgDomein 2020.



Smallingerland

In Smallingerland zijn in totaal in de periode september 2019 tot oktober 2020 

566 verwijzingen naar het gebiedsteam gedaan, waarvan 200 door de huisarts 

en 366 door een jeugd- en gezinswerkers die binnen de huisartsenpraktijk 

werkzaam is en gemachtigd is om verwijzingen te doen.

De gemeente Smallingerland heeft ervoor gekozen om (vooralsnog) alleen de 

Jeugdzorg te laten lopen via ZorgDomein. In 53 procent van de verwijzingen  

(N = 192) is er sprake van een terugkoppeling met de huisarts/de huisartsenpraktijk.

Leeuwarden, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân  

De gemeenten Leeuwarden, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân willen ZorgDomein 

aanschaffen of zijn nog bezig met het inrichten van het systeem. Het contact tussen 

het gebiedsteam en de huisartsen loopt bij deze gemeenten (nog) niet optimaal. 

Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het gebrek aan kennis over elkaars 

werkzaamheden, waardoor huisartsen niet goed weten wat het gebiedsteam kan 

betekenen en er weinig vertrouwen is. Een andere belangrijke oorzaak is het gebrek 

aan vaste contactpersonen. De lijnen zijn hierdoor langer en het kost de huisarts te 

veel tijd om de juiste persoon te bereiken. De verwachting van de gemeenten is dat 

ZorgDomein deze knelpunten weg kan nemen. 

‘We hebben sterk ingezet op inter-
visie. Hierdoor merken we ook wel 
dat er meer wordt gebeld vanuit de 
POH’s.’ 

Quote betrokkene

De drie gemeenten zien in dat contact hebben en houden van essentieel belang is. ZorgDomein kan ondersteunen, maar je moet investeren om intensievere samenwerking te 

bereiken. Intensievere samenwerking zorgt voor meer inzicht in elkaars werk en meer vertrouwen (over en weer), waardoor de patiënt beter kan worden geholpen. 

De gemeente Leeuwarden heeft ZorgDomein al aangeschaft, maar wacht op dit moment nog op de koppeling met het eigen systeem. In Leeuwarden is niet structureel over-

leg tussen de gemeente en de huisartsen, maar wordt meer vraaggericht gekeken. De verwachting is dat ZorgDomein hierin ondersteunt en dat informatie makkelijker kan 

worden gedeeld. Uiteindelijk moet het zorgen voor een betere samenwerking, eenduidige informatie, beter inzicht in de situatie, passende zorg voor de patiënt en minder 

inzet van tweedelijnszorg. 
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Figuur 5
Aantal verwijzingen over de 
periode september 2019 tot 
oktober 2020 in de gemeente
 Smallingerland. 
Bron: Partoer 2020



Belangrijke voordelen van een verwijssysteem
Zowel voor de gemeente als de huisarts zijn er verschillende voordelen bij 

het gebruik van een verwijssysteem. Deze voordelen hebben uiteindelijk een 

positief effect op de zorg voor de patiënt.

Het eerste grote voordeel is dat verwijzingen makkelijker verlopen: ‘Je weet 
wat je aan elkaar hebt en dan kunnen zaken sneller worden geregeld.’ De route is 

duidelijker voor zowel de huisarts als het gebiedsteam, waardoor je sneller 

kunt afstemmen. De verwachting is dat het aantal verwijzingen van de huis- 

arts naar het gebiedsteam is gestegen, omdat huisartsen beter weten wat het 

gebiedsteam kan betekenen voor een patiënt. Door de coronacrisis zijn er 

echter minder patiënten bij de huisarts, waardoor het aantal doorverwijzingen 

lager is. De cijfers over verwijzingen geven hierdoor geen goed beeld van het 

daadwerkelijke effect. 

Doordat de route duidelijker is geworden, weten huisartsen en het gebieds- 

team beter wat ze aan elkaar hebben en hebben ze meer zicht op elkaars 

werk. Wanneer er een patiënt bij een huisarts komt, wordt hij niet direct 

doorverwezen naar een zwaardere vorm van zorg maar kijkt de huisarts eerst 

of lichtere ondersteuning mogelijk is: ‘Voor de patiënt is gedeelde informatie heel 
belangrijk, omdat er dan specifieker iets aan het probleem kan worden gedaan en het 
bij de kern wordt aangepakt. Dat het probleem wordt aangepakt als het nog klein 
is, dus meer aan de voorkant.’ Het grote voordeel voor de patiënt is dat deze 

vorm van zorg vaker dichtbij huis is en dat er niet direct een zwaar etiket op 

wordt geplakt. De zorg past beter bij de hulpvraag en er is meer ruimte voor 

maatwerk. Bovendien kunnen hulpvragen meer integraal worden opgepakt: 

‘De verbetering zit in het aanbod vanuit de gemeente. Een huisarts kan niks doen 
aan erge buikpijn of huiselijk geweld door schulden, maar samen met de gemeente 
kan er naar een oplossing worden gekeken.’ 

Het verwijssysteem zorgt er ook voor dat je op een veilige manier met elkaar 

kunt communiceren. De informatie over de patiënt en zijn hulpvraag kunnen 

op een makkelijke en veilige manier met zorgaanbieders worden gedeeld: ‘Ieder 
teamlid heeft een account om te communiceren met alle zorgaanbieders en dus ook 
huisartsen. Als je toestemming hebt voor een patiënt, dan kun je als aanbieder zien 
wat er aan de hand is.’ 

Als laatste is een groot voordeel dat je meer inzicht hebt in de cijfers en je hier uitein-

delijk ook op kunt sturen. Er is meer zicht op wie waar naartoe wordt verwezen en 

welke zorg wordt ingezet. De verwachting is dat het aantal verwijzingen naar het 

gebiedsteam iets toeneemt, omdat het gebiedsteam beter in beeld is bij huisartsen. 

Omdat de hulpvraag eerder (preventief) wordt opgepakt en er meer passende zorg 

wordt geboden, is de verwachting dat de kosten omlaag gaan. Hoe dit in de praktijk 

loopt, moet nog blijken. Ook omdat kosten misschien verschuiven van huisarts naar 

wijkteam. De druk op specialistische zorg neemt echter af en voor de patiënt levert 

het uiteindelijk voordelen op.

‘Er kan worden gekeken wat voorliggend mogelijk is. 
We krijgen uiteindelijk een beter beeld wat er qua 
zorg wordt ingezet en de verwachting is dat we meer 
regie krijgen.’

Quote betrokkene



Punten van aandacht bij gebruik van een verwijssysteem
Een verwijssysteem heeft een koppeling met alle systemen van huisartsen 

en verloskundigen en is geïntegreerd met zorginformatiesystemen van veel 

zorginstellingen. Ook gemeenten kunnen hun eigen informatiesysteem koppe-

len aan het verwijssysteem, zodat de patiëntgegevens in het dossier terecht 

komen. Wanneer er geen koppeling is tussen beide systemen, moeten de 

gegevens handmatig worden overgezet. Dit brengt een risico met zich mee op 

het gebied van privacy. Wanneer een gemeente een verwijssysteem aanschaft, 

is het dus belangrijk dat beide systemen aan elkaar worden gekoppeld, zodat 

er geen dubbele werkzaamheden worden gedaan en er geen (onnodig) risico 

is op het gebied van privacy. 

Figuur 8
Koppeling ZorgDomein met verschillende zorginformatiesystemen. 
Bron: ZorgDomein.

Om te kunnen verwijzen, is een AGB-registratie (Algemeen GegevensBeheer) 

nodig. Alle zorgaanbieders in Nederland hebben een AGB-code. Deze code is 

nodig voor het declareren van zorginformatie en het afsluiten van contracten 

tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Gemeente Harlingen wil graag zelf 

verwijzen, alleen heeft geen AGB-code. Wanneer er een gedragswetenschapper 

wordt aangesteld, is het mogelijk om een code aan te vragen.

De uitdaging ligt in domeinoverschrijdende samenwerking. Aan de ene kant wil 

je dat zorg vanuit verschillende organisaties elkaar versterkt en goed op elkaar 

aansluit. Aan de andere kant wil je dat een lichtere vorm van zorg vanuit het ene 

domein wordt ingezet in plaats van een zwaardere vorm van zorg uit een ander 

domein of dat een lichtere vorm van zorg preventief werkt. Hierbij kom je bij de 

triple aim ambitie: een zo gezond mogelijke bevolking, zo hoog mogelijk ervaren 

kwaliteit en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten (Andersson Elffers Felix; 

2020). Om dit te bereiken, is inzet in preventieve activiteiten van belang. Alleen 

verschuiven hierbij niet alleen de zorgpaden van cliënten, maar ook de financiële 

stromen. In de meeste gevallen investeert de gemeente, maar profiteert ze, finan-

cieel gezien, niet altijd: ‘Het geld schuift niet mee met de zorgwetten. Hoewel dure zorg 
wordt voorkomen, geldt dat er wel kosten worden gemaakt op een andere plek. Het is 
uiteindelijk voor de inwoners beter en als je dat resultaat kunt laten zien, zou dat mooi 
zijn. Daar zit wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid in.’ 



Waar moet je op letten bij gebruik van een verwijssysteem?
Vrijwel alle huisartsen in Friesland zijn aangesloten bij ZorgDomein, maar 

lang niet alle gemeenten maken gebruik van ZorgDomein. Een belangrijk 

nadeel hierbij is dat huisartsen daardoor minder goed weten wat het gebied-

steam kan doen en minder snel denken aan het gebiedsteam. Wanneer ze 

wel willen doorverwijzen naar het gebiedsteam, verloopt dit minder snel en 

soepel omdat de juiste personen niet altijd beschikbaar zijn. Zeker wanneer 

er geen vaste contactpersoon is of er alleen wordt gewerkt met een centraal 

nummer. Huisartsen geven aan dat dit laatste vooral minder goed werkt bij 

kwetsbare inwoners. Naast gebruik van een verwijssysteem is dus een vast 

contactpersoon ook van belang om passende zorg te kunnen bieden voor 

patiënten: ‘Naast invoering van verwijzingen via een systeem is het essentieel dat 
er een vaste contactpersoon komt. Centrale aanmelding voldoet niet voor kwetsbare 
personen die door de huisarts worden aangemeld. Centrale aanmelding is prima voor 
assertieve, digitaal vaardige burgers, maar voor de kwetsbaren is vaak meer nodig.’ 

Het grootste voordeel is dat iedereen meer met elkaar en elkaars werk bekend 

is. Een verwijssysteem ondersteunt in de mate waarin wordt samengewerkt, 

maar in principe is het puur een verwijsapplicatie die niet voor meer samen- 

werking zorgt. Er moet nog steeds door de deelnemende partijen zelf worden 

geïnvesteerd in een intensieve samenwerking, zodat de beste zorg aan de 

‘Er moet snel actie worden genomen. Huisartsen 
willen graag snelheid en betrouwbaarheid. Dat is 
een kwetsbaarheid, omdat het gebiedsteam snel 
aan verandering onderhevig is.’

Quote betrokkene

patiënt kan worden gegeven: ‘Samenwerken kost tijd en daar moet je in investeren, 
maar uiteindelijk leer je elkaar beter kennen en worden er bijvoorbeeld ook werkgroepen 
opgericht om specifieke doelgroepen te ondersteunen. ZorgDomein heeft zeker bijge-
dragen aan een intensievere samenwerking.’ 

Voor het inrichten van een verwijssysteem is het belangrijk dat dit wordt gedaan 

met de partijen die er gebruik van moeten maken. Het moet een simpel systeem 

zijn dat gemakkelijk in gebruik is, zodat iedereen er ook daadwerkelijk gebruik van 

gaat maken. Een gemeente geeft aan dat het op tijd betrekken van de huisartsen 

bij het inrichten van een verwijssysteem veel voordeel heeft opgeleverd en het 

mede hierdoor soepel verloopt: ‘Je moet de producten goed wegzetten, zodat huis-
artsen ze goed kunnen vinden. Hier is een huisarts betrokken geweest bij het opzetten 
van een verwijssysteem voor de gemeente. Eerder hebben we de huisarts niet op tijd 
betrokken en daarvan hebben we geleerd. Tot nu toe zijn we heel enthousiast en is er 
goed contact met de huisartsen.’

Als laatste is het belangrijk om een signaal direct op te pakken wanneer een huis- 

arts een verwijzing naar het gebiedsteam doet. Het is belangrijk dat de eerste 

indruk goed is en dat de voordelen duidelijk zijn.



Kosten ZorgDomein
Bij het maken van het overzicht voor het aanschaffen van een verwijs- 

systeem zijn we uitgegaan van ZorgDomein omdat dit programma door veel 

Friese huisartsen wordt gebruikt. De kosten voor het gebruik van dit programma 

zijn afhankelijk van de omvang van het gebiedsteam. De kosten worden hoger 

naarmate een gebiedsteam meer cliënten per jaar heeft. Er worden eenmalig 

licentiekosten en implementatiekosten in rekening gebracht. De licentiekos-

ten zijn € 3.000 en de implementatiekosten zijn € 3.600. Het bedrag dat per 

maand in rekening wordt gebracht is afhankelijk van het aantal cliënten, maar 

is minimaal € 100. Bij 50 cliënten per jaar zijn de kosten € 100 per maand.  

Implementatie ZorgDomein
Hoelang de implementatie duurt is afhankelijk van een aantal punten. Wan-

neer een gebiedsteam koppelingen met leveranciers wil maken, dan kost dit 

meer tijd dan wanneer er geen koppelingen gemaakt hoeven te worden. Alle 

systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden, maar hiervoor is ZorgDomein 

afhankelijk van de goedkeuring van de leveranciers. 

Huisartsen zijn in de meeste gevallen aangesloten op ZorgDomein. Zij hoeven 

in principe niks te doen en krijgen binnen hun systeem een verwijzing naar het 

gebiedsteam erbij. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat het voor 

de huisarts duidelijk is wat het gebiedsteam kan betekenen. Bij het inrichten 

van ZorgDomein voor het gebiedsteam wordt geadviseerd om huisartsen te 

betrekken.

Figuur 9
Kosten ZorgDomein wanneer een gebiedsteam meer dan 50 cliënten per jaar heeft
Bron: ZorgDomein.

Figuur 10
Implementatie ZorgDomein
Bron: ZorgDomein.

Aanbod
Er wordt bepaald welk aanbod in de applicatie 

komt en vervolgens wordt dit getoetst

Berichten
Er wordt gekozen welke verwijzingen worden 

ontvangen en hoe deze worden afgehandeld

Berichten
Interne en externe betrokkenen op de hoogte 

stellen en communicatieprotocol opstellen

LIVE

kosten licentie

kosten implementatie

€ 3.000 € 100 € 100€ 100 € 100€ 100 € 100€ 100 € 100 € 100€ 100 € 100 € 100

€ 3.500
jan. feb. mrt. apr. mei. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

>> Totale kosten eerste jaar € 7.800

>> Jaarlijkse kosten daarna € 1.200



Pilot POH-GGZ Jeugd
Om de verbinding tussen huisartsen en het omliggende veld te versterken, is de 

pilot POH-GGZ Jeugd gestart. Binnen de pilot wordt een praktijkondersteuner 

ingezet bij een huisarts. Het doel is om zorg sneller, efficiënter, dichterbij huis 

en goedkoper in te zetten. Daarnaast wordt samenwerking tussen huisartsen 

en het gebiedsteam gestimuleerd.

Uit de evaluatie van de pilot blijkt onder andere dat huisartsen beter zicht 

hebben op jeugdhulp in de regio en er is meer contact tussen huisartsenprak-

tijken en andere professionals. Hierdoor weten zorgaanbieders beter wat ze 

van elkaar kunnen verwachten en kunnen ze gerichter verwijzen; ook naar 

minder zware vormen van zorg.

ZorgDomein kan een aanvulling zijn op de ondersteuning van praktijkonder-

steuners bij huisartsen. Zij kunnen ervoor zorg dat de communicatie tussen 

huisartsen en gebiedsteams soepeler verloopt: ‘Deze combinatie werkt heel 

goed. De huisarts kan hierdoor altijd doorverwijzen. Bovendien kan de prak-

tijkondersteuner de contacten goed onderhouden.’ 

ZorgDomein is een van de systemen die voor de verbinding tussen de huisarts 

en het gebiedsteam kan zorgen. Juist omdat dit verwijs-systeem door bijna 

alle Friese huisartsen wordt gebruikt, is ZorgDomein als voorbeeld gebruikt 

binnen dit project. Er wordt in dit onderzoek geen voorkeur voor een systeem 

uitgesproken.

‘Er loopt een pilot met praktijkondersteuners die in 
dienst zijn bij het gebiedsteam en dan wat langer op 
één plek zitten. Zorgdomein is hierbij een aanvulling 
zodat de communicatie soepel verloopt.’

Quote betrokkene
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