HKA inspraakreactie WMO-verordening
Amsterdam, 18 augustus 2014

De huisartsenkring Amsterdam (HKA) onderschrijft het uitgangspunt van de WMO waarin wordt
gestreefd naar ‘ontschotting’ van de verschillende bij de cliënt betrokken wetten om tot goede
ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn te komen. De verbinding tussen huisarts en
wijkteam is belangrijk om de patiënt/cliënt goed te kunnen helpen. Gezamenlijk uitgangspunt
voor de gemeente en voor huisartsen is de patiënt op de juist plaats te krijgen. De basis hiervoor
ligt in een goede samenwerking. Echter om samenwerking op een goede manier in te kunnen
richten, signaleren wij voor de huisartsen een aantal potentiele knelpunten.
Uit uw verordening blijkt dat u ervan uitgaat dat éénieder die betrokken is bij ondersteuning van
een cliënt kan beschikken over het ondersteuningsdossier en bereid is daar een rol in te
vervullen. De HKA maakt gebruik van de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven om een
aantal vragen te stellen ter verduidelijking van de praktische samenwerking die u voor ogen
heeft. Daartoe zullen wij om te beginnen onze visie op de rol van de huisartsenvoorziening
geven.
Rol huisartsenvoorziening: cure, geen care
Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op de rol van de huisarts en de door ons
geprefereerde vorm van samenwerking tussen huisarts en wijkteams, zoals deze zijn
omschreven door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).
De huisarts is onder andere vertrouwensarts en hij en zijn team zijn gebonden aan het medisch
beroepsgeheim. In tegenstelling tot de wijkteams, bestaat het werk van huisartsen vrijwel
volledig uit cure-taken. Huisartsen worden in toenemende mate uitgenodigd voor verschillende
overlegstructuren. De huisarts is er echter in eerste plaats voor medische zorg voor zijn
patiënten en wil daar zoveel mogelijk tijd aan besteden.
Samenwerking huisarts - wijkteam
Vanzelfsprekend is het nodig dat er een verbinding tussen huisarts en wijkteam is. Met hun
verwijzing naar het wijkteam leveren huisartsen een belangrijke bijdrage aan het succes ervan:
de burger komt op de juiste plek terecht. Voor huisartsen is het daarom van belang dat zij goed
op de hoogte te zijn van het aanbod van het wijkteam. Ook hebben zij baat bij informatie over
afwijkend gedrag, aanraking met justitie, moeilijkheden op school et cetera.
Huisartsen zien graag dat één contactpersoon voor de praktijk wordt aangewezen. Deze
contactpersoon is de ‘linking pin’ tussen de huisartsenpraktijk en het wijkteam.

Vragen t.a.v. verwachtingen over samenwerking met huisartsen
In artikel 1.1 wordt het ondersteuningsplan benoemd waarin adviezen, verwijzingen en
afspraken worden vastgelegd. In artikel 2.2 benoemt u dat bij (uitvoering van) dit plan
zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet een rol kunnen hebben, afhankelijk van
de melding. Wij concluderen dat dit dus ook huisartsen betreft. Daarom stellen wij onderstaande
vragen ter verheldering van de verwachting die u heeft van de samenwerking met huisartsen:
1. Hoe zorgt u dat huisartsen ervan op de hoogte zijn dat voor betreffende cliënt een
ondersteuningsplan is opgesteld?
2. Hoe zorgt u dat huisartsen over het ondersteuningsplan kunnen beschikken? / Hoe
verloopt het contact met de huisartsenpraktijk
3. Hoe wordt de privacy van cliënt gewaarborgd?
4. Op welke manier houdt u in de samenwerkingsambitie rekening met het medisch
beroepsgeheim?
5. Zijn zorgverleners als bedoeld in artikel 2.2 verplicht om mee te werken nu hun rol wordt
benoemd in deze verordening?
Indien u een toelichting op deze brief op prijs stelt, zijn wij gaarne bereid tot een gesprek.
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