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De huidige (Amsterdamse) huisartsenzorg 
 

AMSTERDAMNEDERLAND

4.  Schatting gebaseerd op gegevens uit systeem 1ste Lijn Amsterdam en vacaturemonitor doktersassistenten   

en praktijkondersteuners SSFH 2014. 

5.  Gegevens uit 2015. Van niet alle huisartsen was de leeftijd bekend (van 26,5 % ontbreekt hierover gegevens).  

Er is niet onderzocht welke invloed dit heeft op de representativiteit.

Percentage vrouwelijke huisartsen: 

Gemiddelde leeftijd:

MANNEN: 56,6 JAAR

VROUWEN: 50,7 JAAR

46,4% van de  

Amsterdamse  

huisartsen is  

ouder dan 55 jaar  

(160 huisartsen)

45% 

53,7 JAAR5  
(IN 2015)

48,9 JAAR  
(IN 2014)

51,7% 

467 HUISARTSEN  HUISARTSEN 
(+/- 350 FTE)

5 HUISARTSDIENSTENPOSTEN

230 PRAKTIJKEN

326 GEVESTIGD - 113 LOONDIENST 

Naar schatting4:

 650  praktijkassistenten / doktersassistenten (415 fte)

           220  praktijkondersteuners Somatiek (100 fte)  

   175  praktijkondersteuners GGZ (75 fte) 
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6. Landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek huisartsen, NIVEL, 2014.

DE DOKTERSASSISTENT 
krijgt naast administratieve 

en telefoontaken steeds meer 

medisch-ondersteunende  

taken. Het tekort aan geschikte 

stageplaatsen is momenteel 

een veelgehoord knelpunt dat 

ROC’s aankaarten.

DE PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK wordt steeds meer  

ingezet voor geprotocolleerde medische zorg voor mensen 

met een chronische ziekte. Huisartsen geven aan 

behoefte te hebben aan urenuitbreiding, de  

 

Er is een discussie over behoefte aan een 

 (hbo-geschoolde) breder inzetbare praktijk-

verpleegkundige versus de huidige  

praktijkondersteuner (die opgeleid  

is voor begeleiding van de chronisch 

zieke patiënt en geregeld een achter-

grond heeft als doktersassistent).

DE PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ 
wordt ingezet voor de ‘Basis GGZ’ in 

de huisartsenvoorziening en doet 

aan probleemverheldering, psycho-

educatie, kortdurende begeleiding/ 

behandeling en preventieactiviteiten. 

De POH-GGZ heeft veelal een achter-

grond als Sociaal Psychiatrisch  

Verpleegkundige (SPV) of psycholoog. 

VERGRIJZING EN FEMINISERING
Er werken steeds meer vrouwelijke 

huisartsen. Vooral mannelijke huis-

artsen gaan straks met pensioen. 

Van de huisartsen in opleiding is 

inmiddels het merendeel vrouw 

(76 % in 2012). Vrouwelijke huis-

artsen werken gemiddeld 0,64 fte, 

en mannen 0,83 fte6.

  Jonge gezinnen blijven langer in de stad wonen

  Het aantal basisschoolleerlingen stijgt de komende 

vijf jaar met zo’n vierduizend, en daarna groeit het 

aantal verder met 8,6 procent tot 2025

Steeds groter beroep op de huisartsenzorg
 Vergrijzing

  Beleid gericht op: zoveel mogelijk zorg  

in de buurt en eerste lijn

  Toenemend aantal patiënten met een  

chronische ziekte of multiproblematiek

  Meer complexere behandelingen mogelijk in 

de huisartsenpraktijk, door technologische 

ontwikkelingen

Huisartsenzorg in stedelijk gebied
  Moeilijker overzicht houden (zeer veel  

samenwerkingspartners die ieder eigen  

werkgebied hanteren)

  Grootstedelijke problematiek 

  Gebrek aan sociale samenhang

Amsterdam groeit 

895.514
INWONERS2015 2025

822.272
INWONERS

73.242


