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1986 – 2008

LVG op koers



Door weer en winD

Denkend aan Holland
zie ik ontwikkelingen
traag door oneindig
zorgland gaan

rijen ondenkbaar
starre solisten
eerstelijns-conventionelen 
aan de einder staan

en door een intense 
passie gedreven
nico’s denkbeelden
verspreid door het land

Centra en ros’en
geknotte gelden
inzet en lobby
in een groots verband

De tijdgeest vernieuwt
en zijn roep wordt toch langzaam
in nieuwe veelzijdige 
klanken verwoord

en in alle gewesten
wordt de stem van nico
met zijn eeuwig integratie
overdacht en gehoord

(met dank aan Marsman)



Beste nico,

Afscheid nemen vormt een moment van bezinning. Terugkijken op het verleden. wat is er 
zoal gebeurd in al die jaren? Dat is zeer veel, meer dan je in dit boekje kunt lezen. Sowieso 
is de tekst niet compleet, dat is niet mogelijk. Het moet tenslotte ook nog leesbaar blijven. 
Juist de alledaagse zaken ontbreken. Zoals de stafoverleggen, de algemene ledenverga-
deringen, de bestuursvergaderingen, de personele aangelegenheden, de beleidsdagen, de 
reacties op tal van rapporten, onderzoeken en nota’s, je ontelbare optredens tijdens bijeen-
komsten: van invitational meetings tot nationale congressen, enzovoort.

Maar wat dit boek vooral niet bevat, zijn je gevoelens. De opluchting, na het slechten van 
een moeilijke barrière. De frustratie, als een organisatie of de overheid weer eens roet in 
het eten gooit. Het vastbijten in bepaalde onderwerpen: “dit zal me lukken”! De voldoe-
ning bij grote en kleine successen. De moedeloosheid als je geen grip krijgt op een pro-
bleem. De déjà-vu gevoelens als een bepaald item na jaren opnieuw in de picture komt. De 
verbazing over sommige politieke besluiten. De scepsis bij de zoveelste belofte. en vooral: 
je vastberadenheid om door te zetten. Je geloof in de geïntegreerde eerste lijn. 

Juist je onverwoestbare geloof in de georganiseerde eeste lijn en je vasthoudendheid dit 
tot stand te brengen, hebben de LVG gebracht bij waar ze nu staat: een brancheorganisatie 
voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, die een serieuze speler is in de ontwikkeling naar 
samenhangende zorg, wijkgericht, laagdrempelig, met de patiënt centraal. 

en dat betekent afscheid nemen met een gevoel van voldoening. Zeker met de wetenschap 
dat met jouw vertrek je gedachtegoed niet teloor gaat, maar verder wordt uitgedragen.

Bestuur en medewerkers
LVG



Achtergrond LVG
De roerige zestiger jaren brachten een omwenteling teweeg in de vaststaande structuren. ook in de 

eerstelijnsgezondheidszorg. er kwam een roep om samenwerken. De conferentie over samenwerking 

van het nederlands Huisartsen instituut in 1971 trok veel belangstellenden. De Kontaktgroep groeps-

praktijken werd opgericht. Multidisciplinair samenwerken stond centraal en daarom werd de naam 

gewijzigd in: Kontaktgroep voor centra van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. De 

Kontaktgroep werd een officiële commissie van het nHG met als doel: ‘Het brengen van klaarheid in 

de problemen van het samenwerken door het organiseren van weekend-konferenties, met het karakter 

van een denk- en praatkongres.’ Het enthousiasme was opvallend. er ontstonden zes regionale kon-

taktgroepen en werkgroepen bereidden de drukbezochte workshops voor.  

op 15 oktober 1980 werd de Kontaktgroep officieel: Landelijke Vereniging Gezondheidscentra, LVG. 

in november 1981 hield de LVG haar eerste Algemene Ledenvergadering. Die ging gepaard met een 

congres over een onderwerp dat zijn tijd ver vooruit was: preventie! De combinatie ’s morgens leden-

vergadering, ’s middags congres beviel goed en werd jaarlijks herhaald. Altijd in de Sociale Academie 

in Driebergen, met standaard een plastic zakje met twee broodjes, een krentenbol en een appel voor 

de lunch. 

Achtergrond financiering gezondheidscentra
in 1974 is de Voorlopige Stimuleringsregeling wijkgezondheidscentra ingesteld. in 1979 zet staats-

secretaris Veder-Smit deze om in Voorlopige Stimuleringsregeling Samenwerkingsverbanden in de 

Eerstelijnsgezondheidszorg voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers die 

samenwerken. Vanaf 1979 wordt ook de deelname van apotheker, fysiotherapie en verloskundebij de 

subsidievaststelling betrokken. 

er is onderscheid tussen:

Lichter Gestructureerde Samenwerkingsverbanden •	 (niet onder één dak: de hometeams). in 1974 

gaat het om twee varianten die f 1000,- per deelnemer, respectievelijk f 3000 per fte krijgen.

Zwaarder Gestructureerde Samenwerkingsverbanden •	 (de gezondheidscentra). Zij krijgen f 5.500 

per fte van de zes genoemde disciplines. Vanaf 1984 kunnen ook maximaal twee centrumassisten-

tes worden meegeteld. Het gaat dan inmiddels om f 7.500 per fte.

Samenwerkingsverbanden krijgen daarnaast f 500,- per  fte indien er bewonersparticipatie plaatsvindt. 

De organisatie van gezondheidscentra vergt extra middelen voor de gezamenlijke huisvesting en de 

extra tijdsinvestering voor samenwerking. Daarom besluit de Ziekenfondsraad in 1978 tot extra fi-

nanciering op grond van artikel 52 van de AWBZ. Voorwaarde is dat het gaat om gezondheidscen-

tra die in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling (de inhoudelijke beoordeling ligt dus 

bij het ministerie). en  het moet gaan om aanvaardbare exploitatietekorten naar het oordeel van de 

Ziekenfondsraad.

  

Per 1987 treedt het Besluit Subsidiering Gezondheidscentra (BSG) in werking, als opvolger van de 

artikel 52-financiering. Zie pag. 10.
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De jaren 1986 - 1990

De eerste LVG-jaren verzorgt het bestuur de gang 
van zaken. De secretaresse van het nHG verza-
melt alle post. Het bestuur komt eens per maand 
bij elkaar in een kamertje in het nHG-gebouw 
aan de Utrechtse Burgemeester reigerstraat. Dan 
neemt ze alle stukken door, bespreekt de lopende 
zaken en verdeelt de taken. eind 1983 komen er 
een parttime coördinator en parttime secretaresse 
in dienst. enkele jaren later verhuist het kantoor 
naar een etage op de Mauritsstraat. u

in 1986 wordt S11 opgeheven. Het geld wordt ver-
deeld over de LVG en o&o. Het ministerie raadt 
de LVG aan een directeur aan te trekken en dat 
is niet tegen dovenmansoren gezegd. De sollici-
tatieprocedure leidt niet direct tot een geschikte 
kandidaat. Daarom wordt nico Bernts persoonlijk 
gevraagd te solliciteren. Hij heeft verstand van sa-
menwerken, is aimabel, kan behoedzaam manoeuvreren en is ook nog eens Amsterdam-
mer. Die laatste twee zaken zijn van belang vanwege de zeer eigenzinnige opstelling van 
de Amsterdamse centra. 

Het besluit van de sollicitatie-
commissie is unaniem: ‘Dit is 
hem!’  Sollicitatiecommissielid 
wim Dalderop herinnert het zich 
nog goed. ‘Nico zag er uit als 
een broekie, maar als hij sprak, 
had je vertrouwen in hem. De ge-
zondheidscentra waren nieuwe 
organisaties, vaak wespennesten 
van tegengestelde meningen. 
Met de komst van Nico ontstond 
er stabiliteit.’

op 1 oktober 1986 treedt nico Bernts in dienst als directeur van de LVG. eén van zijn 
eerste taken is het opstellen van een werkplan. ook buigt hij zich over het projectvoorstel 

1 een netwerkorganisatie van het ned. Huisartsen instituut, de nat. Kruisvereniging en Joint (landelijke 
vereniging voor maatschappelijk werk)
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Bejaardenbeleid in eerstelijnssamenwerkingsverbanden. en hij wil aan de slag met team-
vorming van de drie bureaumedewerkers. Het bestuur (dat tot dan toe alles zelf deed) 
waarschuwt hem voor ‘het gevaar dat het buro een kluppie wordt dat erg ver van de leden 
af komt te staan.’

BSG
Maar de meeste aandacht van de kersverse directeur gaat naar de invoering van de nieu-
we subsidieregeling. Per 1 januari 1987 treedt het Besluit Subsidiering Gezondheidscentra 
(BSG) in werking. Met vergoeding voor management en voor overleg: 15% voor huisart-
sen; 15% voor fysiotherapeuten en 10% voor apotheken.

Het is een budgetfinanciering, maar veel ziekenfondsen halen betuttelend grote rode stre-
pen door begrotingen van gezondheidscentra. Zelfs de Ziekenfondsraad moet erg wen-
nen aan de bestedingsvrijheid van centra. De LVG moet diverse malen ingrijpen en stelt 
daarom in 1988 de brochure Subsidieregelingen voor Samenwerkingsverbanden op, met 
een heldere uiteenzetting van de toepassing.

Dankzij de vergoeding voor management kunnen gezondheidscentra een directeur of co-
ordinator aannemen. Bij de LVG komt een stafmedewerker management & organisatie in 
dienst. 

reeds in 1989 klinken er geluiden dat ‘de subsidieregelingen de langste tijd hebben ge-
had’. De LVG voert overleg met de Ziekenfondsraad en met het ministerie van wVC. Het 
blijkt niet zo’n vaart te lopen...

Kwaliteit
nico geeft prioriteit aan verbetering van de kwaliteit van gezondheidscentra. Juist omdat het 
relatief jonge organisaties zijn en er groot verschil is in niveau, is structurering van belang. 

Het handschr i f t  van Nico is  nauwel i jks  te  ontc i j feren
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Voor de nieuwe subsidie hoeven centra alleen verantwoording af te leggen over de administra-
tieve gegevens, niet over het zorgaanbod. De LVG stelt het ministerie van wVC en de Zieken-
fondsraad voor om het zorgaanbod wel mee te nemen en dat wordt dankbaar geaccepteerd.  

De LVG gaat aan de slag met het opstellen van Kwaliteitskenmerken van gezondheidscen-
tra. Daartoe richt ze de werkgroep inhoudelijke ontwikkelingen op. Het concept wordt 
uitgebreid in de centra besproken en het gedetailleerde commentaar wordt verwerkt. Ver-
volgens vindt hierover een zeer druk  bezocht congres plaats. De centra vinden de twintig 
kenmerken zeer herkenbaar, stellen deze vast tijdens de ledenvergadering begin 1989 en 
geven unaniem aan te willen werken aan de realisering.  De LVG werkt daarom verschil-
lende kenmerken uit (zie pag. 16).

Samenstelling LVG-leden
reeds twee maanden na zijn aanstelling schrijft nico een notitie over de diversiteit van de 
leden. naast gezondheidscentra zijn namelijk ook hometeams lid. Samenwerking tussen 
huisarts, thuiszorg en maatschappelijk werk, maar niet onder één dak. Zij worden onder-
steund door de roP’s. De LVG heeft voor de hometeams geen gericht aanbod en besluit 
dat er daarom geen actieve werving plaatsvindt voor hometeams. 
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Automatisering
Het belang van goede iCT onderkent de LVG al vroeg. De gevleugelde uitspraak van nico: 
‘Met automatisering zijn we te vroeg of te laat’ gaat vanaf zijn komst al op. Hij is ervan over-
tuigd dat digitale uniformiteit essentieel is en wil starten met het GiS, Gezondheidscen-
trum informatie Systeem. Daartoe vraagt de LVG subsidie aan bij wVC. wVC vindt ‘dat 
als het GIS met openbaar geld tot stand wordt gebracht, er niet sprake mag zijn van slechts 
één leverancier’. Tja: hoe kan er dan sprake zijn van uniformiteit?

De LVG organiseert voorlichtingsavonden voor haar leden en stelt een rapport op. enkele 
centra experimenteren met het GiS. Uiteindelijk besluiten de leden dat ze zélf willen kie-
zen welk automatiseringssysteem het beste past bij de eigen organisatie. na de eindrap-
portage sterft het project een zachte dood. 

rapport Dekker
in juni 1987 verschijnt het rapport Dekker: Bereidheid tot verandering. Voor het eerst klinkt 
het begrip: ‘concurrentieprincipe in de gezondheidszorg’. De commissie Dekker wil ‘ver-
sterking van de eerste lijn en een integrale financiering voor de meeste eerstelijnsfuncties’. 
Helaas zonder een woord over de uitwerking. De LVG vindt het rapport dermate belangrijk 
dat ze een discussieavond voor leden organiseert.

(Geen) fusie LWG/LVG
Het bestuur overweegt eind jaren tachtig een fusie van de Landelijke werkgeversvereni-
ging  Gezondheidscentra2 en de LVG. Daarbij wil het bestuur een Commissie Arbeids-
voorwaarden samenstellen, die dan geen beleid mag voeren in strijd met de LVG-filosofie. 
Het LVG-bureau stelt een voorstel op voor statutenwijziging, de constructie en een raam-
overeenkomst. Maar de Algemene Ledenvergadering reageert zeer verdeeld. Tijdens een 
tumultueuze discussie vragen de leden zich af of de LVG na fusie met de LwG nog wel de 
club is voor de hulpverleners? of staat ze voor de werkgeversorganisaties? omdat er onvol-
doende draagvlak is, neemt het bestuur het voorstel terug. Daarmee is het overigens niet 
geheel van de tafel: het bestuur kiest voor de uitstelvariant. en in 2003 komt de beoogde 
fusie alsnog tot stand (zie pagina 45).

regionale Ondersteuningsplatforms
een langdurige, ingewikkelde en uiteindelijk pijnlijke kwestie is de ontwikkeling van de 
regionale ondersteuningsplatforms (roP’s). eerst even de geschiedenis. Maatschappe-
lijk werk en de thuiszorg in beginnende samenwerkingsverbanden kregen vanuit hun pro-
vinciale organisaties ondersteuning. Vandaaruit zijn de roP’s3 opgericht. 

De roP’s ontvangen financiering van wVC. echter: in 1987 mag het ministerie alleen nog 
landelijke organisaties financieren. De LVG is bezorgd dat de roP’s verdwijnen en daar-
mee dus ook de ondersteuning voor beginnende samenwerkingsverbanden. Bovendien 

2 LwG: opgericht in 1984
3 met kruiszorg- en maatschappelijk werk-organisaties, een district van de LHV en de Provinciale raad 

voor de Volksgezondheid
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ondersteunen de roP’s de regionale Kontaktgroepen van de LVG en ze geven mede uit-
voering aan LVG-congressen. De LVG vindt de ontwikkelingen dermate zorgwekkend dat 
ze enkele brandbrieven schrijft. 

in september 1988 krijgt de LVG het verzoek van het ministerie van wVC om de roP-
medewerkers met ingang van 1989 in dienst te nemen. oef: dat is nog al wat. na intern 
overleg reageert de LVG positief, zij het met een: ‘ja… mits’, want ze wil voldoende ga-
ranties om de kwaliteit van alle roP’s op een goed niveau te krijgen. en zo treedt de LVG 
per 1989 op als werkgever voor de meeste roP’s. De LVG neemt een hoofd regionale 
ondersteuningsactiviteiten in dienst. reeds na één jaar zijn de voordelen van een landelijk 
netwerk met regionale inzet aantoonbaar. 

Volgens afspraak met wVC zal in 1991 een evaluatie plaatsvinden. echter: in september 
1990 deelt staatssecretaris Simons kortweg mee dat ‘voortzetting van de overeenkomst voor 
een nieuwe periode door mij wordt uitgesloten.’ Zijn besluit: ‘Per 1992 worden de ROP’s 
niet meer gesubsidieerd.’ Uiteraard is de LVG verbijsterd en protesteert hevig, er moet nog 
een evaluatie komen. De Tweede Kamerleden wijzen de staatssecretaris hierop, nico licht 
in een persoonlijk gesprek het belang van de regionale ondersteuning toe, maar Simons 
houdt onwrikbaar vast aan zijn besluit. Hij ziet meer in ondersteuning aan gezondheids-
centra vanuit de GGD, zoals in zijn stad rotterdam gebeurt. Simons vindt dat dit landelijk 
zo kan worden aangepakt. De overeenkomst wordt niet verlengd en per 1992 is het ontslag 
van de medewerkers een feit. 

nico Bernts kan niets anders doen dan zich machteloos neerleggen bij deze onnavolgbare 
beslissing en aan de slag gaan met een sociaal plan, om de 27 (!) ontslagen zo goed mo-
gelijk te laten verlopen. een zwarte bladzij. een aantal medewerkers vindt zelf een andere 
functie, maar voor anderen is het een persoonlijk drama. en die ondersteuning vanuit de 
GGD? Dat is dus nooit van de grond gekomen….



De jAren 1990 – 1995

Verhuizing naar de Koningslaan

Uitwerking kwaliteitskenmerken

Leden gaan contributie betalen
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De jaren 1990 – 1995

Verhuizing
in 1990 vindt de verhuizing 
plaats naar de Koningslaan, 
weliswaar een kleine afstand, 
maar een grote stap voorwaarts. 
De LVG betrekt een herenhuis. 
ruim, pal aan het wilhelmina-
park. De LVG kan dit pand ko-
pen, maar het bestuur vindt dat 
gezien de onzekere financiële 
situatie een te grote investering.

Beleidsplan 
Het LVG-beleidsplan Het ge-
zondheidscentrum in de jaren 
negentig: spil in het zorgcircuit 
staat centraal van 1990 – 1992. 
De kern van dit plan is verbete-
ring van bestaande centra en uit-
breiding van het aantal nieuwe 
gezondheidscentra. Het bestuur 
heeft als ambitieus streven zelfs 
een verdubbeling van het aantal 
centra in 2000. nico plaatst daar 
vraagtekens bij. 

in 1992 vindt een heroriëntatie 
plaats, vanwege de aangekondigde stelselwijziging per 1995. om daarop adequaat te kun-
nen inspelen, start de LVG met een Strategische Beleidsanalyse Gezondheidscentra. Deze 
beleidsanalyse wordt afgerond met een congres in april 1993 en een notitie voor de Alge-
mene Ledenvergadering in juni van dezelfde jaar. in de notitie staan de kwetsbare kanten 
van de centra en van de LVG: ‘te klein en te weinig macht om een onafhankelijke koers voor 
de toekomst te kunnen uitzetten’. Maar ook: ‘er is behoefte aan een sector-organisatie, dus 
de LVG moet blijven bestaan!’

Juist vanwege de pluriformiteit werkt de LVG drie toekomstscenario’s uit voor de centra:
opgaan in de bestaande eerste lijn1. 
Het maximaal uitbuiten van mogelijkheden van multidisciplinair werken 2. 
opstellen als bedenker, trekker of coördinator voor nieuwe zorgconstructies en samen-3. 
werkingsrelaties aangaan met andere zorgaanbieders.
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Uitwerking Kwaliteitskenmerken van gezondheidscentra
in het kader van de Kwaliteitskenmerken van gezondheidscentra (zie pag. 11) stelt de LVG 
een aantal instrumenten op.

Werkafspraken 1. 
De Werkafspraken in gezond-
heidscentra betreffen het vast-
leggen van de multidisciplinaire 
aanpak. een adviescommissie 
stelt de onderwerpen vast en 
voor ieder onderwerp wordt een 
werkgroep samengesteld. 

Het project is in eerste instantie 
opgezet voor vijf werkafspraken. 
Het is zo succesvol dat er nog 
vijf volgen. Alle relevante onder-
werpen komen zo aan bod:

Voorschrijf- en afleverbeleid•	
Kinderen met CArA•	
Terminale thuiszorg•	
Spanningsklachten•	
Lage rugklachten •	
Diabetes Mellitus ii•	
Urine-incontinentie bij vrouwen•	
Artrose•	
Slaapproblemen•	
Meervoudige problematiek bij ouderen•	

Van ieder thema verschijnt er een boekje en is er een werkconferentie, die steeds zeer 
goed wordt bezocht. Voor de directeuren/coördinatoren organiseert de LVG cursus-
sen. eind 1993 wordt het project beëindigd en daarmee ook het dienstverband van de 
projectmedewerkers.

Toetsing2. 
De LVG ontwikkelt de visitatie: een methode voor de toetsing van de kwaliteitskenmerken 
in LVG-verband. in de eerste pilot vinden twee visitaties plaats onder regie van de LVG. Het 
blijkt een effectieve werkwijze en de LVG stelt een draaiboek samen voor de uitvoering. De 
opzet is om centra in te delen in visitatiekringen van 8 – 10 centra. Maar elk centrum moet 
zelf de kosten betalen en menskracht leveren voor de visitatie bij een collega-centrum. Dat 
blijkt een te grote belasting en er vinden slechts een paar visitaties per jaar plaats. in 1996 
is de laatste, omdat de LVG dan kiest voor de ontwikkeling van het HKZ-schema. 
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Privacyreglement 3. 
De LVG stelt een model privacyreglement voor gezondheidscentra op, een reader met uitge-
werkte versies van privacyreglementen voor ieder type samenwerkingsverband. Deze wordt 
ter beoordeling voorgelegd aan de registratiekamer, met positief resultaat. naast een uitge-
breide toelichting bevat de reader ook tekstvoorstellen voor patiëntenfolders over privacy.  

Patiëntenraadpleging4. 
na een pilot brengt de LVG een brochure uit over de patiëntenraadpleging: We kunnen 
geen gedachten lezen, wel uw mening! een methode om de mening van patiënten over de 
service in gezondheidscentra te peilen. een enquête toont aan dat de centra hiermee graag 
willen werken. Daarom organiseert de LVG een aantal voorlichtingsavonden. 

Klantgerichtheid5. 
De patiëntenraadpleging levert over het algemeen geen verrassende uitkomsten op. Vaak 
weten zorgverleners zelf heel goed wat er minder goed loopt in een gezondheidscentrum. 
onderlinge feedback is daarom van belang, maar dan moet er wel vertrouwen zijn. Daarom 
brengt de LVG, ook weer na een pilot, een reader uit met als titel De patiënt als klant. Het 
eerste deel gaat in op wat klantgerichtheid in gezondheidscentra kan betekenen. Deel 2 
behandelt hoe klantgerichtheid tot in alle hoeken van een gezondheidscentrum kan worden 
doorgevoerd. 

Vlnr :  (z i ttend) Mieke van Ri jen ,  Denise Becker ing ,  2e r i j :  Brenda Tan,  Cor ina de Fe i j ter,  karen 

Starmans,  Ingr id-emi l ie  Wouter lood,  3e r i j :  jac  Huisman,  joop kolste ,  Frank van de ende,  Cami l le 

Dorresteyn,  Nico Bernts  en An de Waard. 
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Leidschendamconferentie
evenals veel andere koepelorganisaties neemt de LVG deel aan de Leidschendamconfe-
rentie iii in juni 1995. er worden tal van afspraken gemaakt die in het jaar 2000 moeten 
zijn gerealiseerd. Zoals een organisatiebreed kwaliteitssysteem en meer aandacht voor ke-
tenkwaliteit. De afstemming tussen aanbieders, gebruikers en verzekeraars wordt georga-
niseerd in een Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid en in de Stichting Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). 

rapport Biesheuvel
in 1994 komt het rapport Biesheuvel uit. Daarin ligt de nadruk op huisartsengroepen (ha-
gro’s), met de insteek dat ‘solisten verleden tijd zijn. Er moet samenhang komen in de ge-
zondheidszorg’. Lovenswaardige uitspraken, maar er staat niet hoe dat kan worden waar-
gemaakt. Het woord “gezondheidscentrum” komt in het hele rapport niet één keer voor.  

Van subsidie naar contributie
Tot 1994 krijgt de LVG subsidie van het ministerie van wVC. op verzoek van de LVG 
komt daaraan een einde: ze doet liever zaken met haar leden, zeker na het debacle met de 
roP’s. Het subsidiebedrag van de LVG wordt overgeheveld naar de Ziekenfondsraad, die 
dit toevoegt aan het subsidiebudget van gezondheidscentra. De eerste twee jaar moeten 
de leden dit extra subsidiebedrag besteden aan de LVG-contributie. Daarna staat het de 
centra vrij om dat al of niet te doen. De LVG ontwerpt een systeem voor contributiehef-
fing, waarbij elk centrum ongeveer evenveel contributie betaalt als het aan extra subsidie 
ontvangt. een forse rekenexercitie, want het vereist onderscheid naar grootte, maar ook 
verschil tussen de BSG-centra en de ZGS-centra. overigens vergeet de Ziekenfondsraad 
bij de verdeling van de extra ZGS-gelden vier LVG-leden en dat valt niet meer terug te 
draaien.

Helaas neemt in 1992/1993 het ledenaantal voor het eerst af, vanwege de opheffing van de 
regeling Lichter Gestructureerde Samenwerkingsverbanden. De elf opzeggingen voelt de 
LVG vanwege de nieuwe constructie gelijk in haar inkomsten. De LVG besluit de opzegter-
mijn te verlengen van acht weken voorafgaand aan het kalenderjaar tot één jaar.

eind 1993 is er trouwens voor het eerst sprake van aspirant-lidmaatschap. Dit op verzoek 
van gezondheidcentrum Goes dat geen subsidie ontvangt. Het bestuur staat er positief 
tegenover, mits het centrum niet valt onder de subsidieregeling. Zo’n aspirant-lid ontvangt 
de LVG-publicaties en de mailings, maar is niet stemgerechtigd. 

Financiering van gezondheidscentra
Per 1992 vervalt de regeling voor Lichter Gestructureerde Samenwerkingsverbanden en 
de ZGS is vanaf dit moment is een besloten regeling: alleen voor centra die er reeds ge-
bruik van maken. Tegelijk wordt de ZGS-subsidie gekort met 8%. Veel centra hebben daar 
fors hinder van. De LVG gaat ogenblikkelijk in gesprek met de Ziekenfondsraad om ver-
dere nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.
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Staatssecretaris Simons wil helemaal van de subsidie af: ‘Na de stelselherziening is er 
een systeem van concurrentie en marktwerking, daar past een subsidieregeling niet in.’ Hij 
wil één integrale overgangsregeling, in feite een afbouwregeling. Die stelselherziening is 
echter zeer onzeker en de LVG bepleit daarom de overgangsregeling niet uit te voeren. De 
Commissie Gezondheidscentra van de Ziekenfondsraad aarzelt tussen de overgangsrege-
ling of handhaving van het BSG. De LVG pleit bij de Ziekenfondsraad en tot haar opluch-
ting kiest deze uiteindelijk voor handhaving van de subsidie.

in 1995 is er opnieuw sprake van een nieuwe financieringsregeling. Tegelijk wil de Zie-
kenfondsraad een evaluatie van de bestaande subsidieregeling. De LVG vindt dat onzin: 
als er spoedig een andere regeling komt, waarom dan nog zo’n evaluatie? De LVG be-
schrijft drie niveaus waaraan de nieuwe financiering zou moeten voldoen:
1.  een landelijke regeling voor de georganiseerde eerste lijn 
2.  een aanvullend niveau voor decentrale afspraken
3.  een overgangsregeling 
De wrF4 gaat op basis hiervan aan de slag met tal van rekenmodellen. 

4 werkgroep reguliere Financiering
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Productbeschrijving
‘Wees voorbereid op het nieuwe stelsel en laat zien wat je doet’. De LVG verwacht dat ge-
zondheidscentra in de toekomst een beschrijving van hun product moeten kunnen geven 
aan de zorgverzekeraars. Ze ontwikkelt een Handleiding productbeschrijving. Centraal 
staat de beschrijving van de populatie, waarop het zorgaanbod moet zijn afgestemd. Daar-
naast gaat het ook om zaken als organisatie, projectbeschrijving e.d.  

De term productbeschrijving wordt vrij snel vervangen door Kwalitatieve beschrijving van 
het gezondheidscentrum. om de centra te ondersteunen, brengt de LVG in 1995 de Hand-
leiding voor het Kwaliteitverslag voor gezondheidscentra uit. Daarmee voldoen de centra 
tevens aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De centra maken veel gebruik van deze 
handleiding, ook al vanwege de wettelijke verplichting. De LVG organiseert hierover en-
kele bijeenkomsten voor haar leden.

Meetinstrument klinische consumptie
Het Meetinstrument Klinische Consumptie (MiKC) geeft inzicht in de klinische en polikli-
nische consumptie van patiënten in gezondheidscentra in relatie tot andere patiënten en het 
verschaft kengetallen. Het is gebaseerd op de gegevens van de regionale ziekenfondsen.

De LVG propagandeert het MiKC sterk, stuurt de leden een uitgebreide informatiebrochure. 
Desondanks maken slechts weinig leden er gebruik van, mede vanwege de prijs van het 
MiKC (f 2.500). Spijtig, want uit rapportages blijkt dat de klinische en de poliklinische con-
sumptie van patiënten van gezondheidscentra gunstig afsteken bij die van de vergelijkings-
groep. naarmate de regionale ziekenfondsen meer landelijk gaan werken, neemt de bruik-
baarheid van de gegevens af. Daardoor is het gebruik van het MiKC niet meer mogelijk.

Management van gezondheidscentra
Bij de sturing van een gezondheidscentrum blijkt er vaak sprake van een mismatch. Di-
recteuren/ coördinatoren met een sociaal wetenschappelijke achtergrond die zich alleen 
mogen bemoeien met administratieve kant. of directeuren/coördinatoren die onvoldoende 
persoonlijke competenties hebben. De LVG laat daarom een cursus ontwikkelen: Besturen 
van gezondheidscentra.
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Voor deze en andere scholing gaat LwG gaat op zoek naar externe financiering. Dat lukt: 
ze krijgt middelen van het Awo-fonds en van het FoAG. Daarmee is een traditie geboren, 
nog vele jaren wordt deskundigheidsbevordering op deze wijze bekostigd. in 1984/1985 
organiseerde de LVG al cursussen voor centrumassistenten, met maar liefst 120 deelne-
mers. Vanaf 1993 vormt het scholingsaanbod een regulier onderdeel van de LVG-activi-
teiten. in 1994 zijn er reeds negen cursussen voor directeuren/coördinatoren. in de jaren 
daarna wordt het aanbod uitgebreid naar andere doelgroepen.

Informatisering
De LVG pakt de digitalisering begin jaren negentig opnieuw op met de volgende 
projecten. 

Gezondheidscentrum Informatiemodel 1. 
Het GCiM-project moet leiden tot uniformering in de automatisering bij de leden.  Het 
project wordt uitgevoerd met de Universiteit nijmegen en het nivel. Zij brengen de infor-
matiebehoeften van de disciplines en de samenwerkingsaspecten in kaart. 

in 1994 verschijnt een lezenswaardig eindrapport. Helaas kan de LVG zelf niet de consul-
tancyfunctie op het gebied van automatisering vervullen. Daartoe ontbreken de capaciteit 
en de gelden. De LVG probeert een vervolg aan het project te geven: tot 1995 biedt de 
Universiteit nijmegen ondersteuning en er komen gebruikersgroepen. er zijn echter te 
grote verschillen tussen centra wat betreft het tempo van automatisering, de prioriteiten 
en de budgetten. De LVG organiseert nog wel twee informatieavonden voor leden, met 
als nadrukkelijke boodschap dat ‘alle centra onontkoombaar te maken zullen krijgen met 
automatisering’. nico’s opmerking gaat opnieuw op: ‘We zijn te vroeg of te laat’. De LVG 
kan de instrumenten aanbieden, maar deelname valt niet af te dwingen.
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Financiële databank2. 
De LVG ontwikkelt de Financiële Databank Gezondheidscentra. Daarmee kunnen centra 
hun exploitatiecijfers vergelijken met de gemiddelde waarden van vergelijkbare praktij-
ken. Helaas leveren lang niet alle centra hun cijfers aan. Bovendien is de aanlevering niet 
uniform. Daardoor kan de jaarversie 1993 zelfs helemaal niet verschijnen. 

De Financiële Databank Gezondheidscentra sluit niet aan op de gegevens die de centra 
moeten indienen voor de BSG-subsidie. De LVG ontwerpt daarom de BSG-diskette, met 
alle pagina’s van het subsidieformulier. De centra zijn hier blij mee en gebruiken de dis-
kette voor de financiële gegevens van de subsidieaanvraag en –afrekening. Vanwege een 
niet-eenduidige invulling zijn deze gegevens helaas niet bruikbaar voor het ontwikkelen 
van referentiecijfers.

Activity Based Costing3. 
Tevens laat de LVG een standaard grootboek-rekeningschema ontwikkelen voor gezond-
heidscentra, met een kostprijsberekeningmodel. Het Activity Based Costing. Afgekort … 
jawel: ABC. Daarmee kunnen de centra de interne kostprijs voor hun diensten voor- en na-
calculeren. echter: daarvoor is het noodzakelijk dat de kostensoorten en resultaten eendui-
dig worden geformuleerd en moet er eerst een landelijk standaard-rekeningschema komen 
voor de financiële administratie van gezondheidscentra, Kortom: het is nog geen abc-tje. 

Clustering
een sterke eerste lijn heeft behoefte aan sterke gezondheidcentra. De LVG is groot voor-
stander van meer samenwerking tussen gezondheidscentra. Daarvoor houdt nico een 
warm pleidooi tijdens diverse regionale bijeenkomsten. Tevens stelt de LVG een werkgids 
op: Strategieën voor clustering. op enkele gezondheidscentra na blijkt dit item niet te leven 
bij de sector. ook dit is kennelijk te vroeg gelanceerd, tien jaar later is het volop actueel.

Samenwerking met andere organisaties
De LVG staat middenin de eerstelijnszorg. Daarbij treedt ze in overleg met tal van 
organisaties. 

LHV en nHG• 
in de zomer van 1993 geeft de LHV aan meer samenwerking te willen met de LVG in de 
vorm van een huisartsen-consultancybureau, voor huisartsen die multidisciplinair willen 
samenwerken. De LVG is weliswaar voor samenwerking, maar wil de eigen organisatie 
niet laten opgaan in de LHV.

eind 1994 gaat een werkgroep van de LVG, nHG en LVG van start. Het LVG-bestuur 
benadrukt: ‘LHV, NHG en LVG moeten gelijkwaardige partners zijn’. De partijen stellen 
een overeenkomst op over de intensivering van samenwerking op projectniveau, met een 
aantal dwarsverbindingen op het niveau van bestuur en bureau. een projectgroep gaat aan 
de slag met de betekenis van het gezondheidscentrum voor de beroepsgroep huisartsen 
(en omgekeerd). Dit convenant heeft een positieve invloed op de relatie tussen huisartsen 
en gezondheidscentra.
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nivel• 
Het nivel verzorgt een jaarlijkse registratie van gezondheidscentra. Begin jaren negentig 
is deze registratie nog een begrip, maar vanaf 1994 zet het nivel deze activiteiten op een 
laag pitje.

KnGF• 
Met het KnGF onderhoudt de LVG vrij nauwe banden. Zowel nico als een aantal stafle-
den treden op tijdens diverse KnGF-congressen. 

Thuiszorg• 
De detachering van het kruiswerk in gezondheidscentra neemt begin jaren negentig steeds 
verder af, vanwege de schaalvergroting bij de thuiszorg. Dat leidt tot problemen bij een 
aantal centra, die daarvoor de hulp van de LVG inroepen. Bovendien staat de afname van 
deze samenwerkingsvorm op gespannen voet met de subsidievoorwaarden. Daarom gaat 
de LVG in overleg met de Ziekenfondsraad. Ze komen overeen dat uittreden van de thuis-
zorg uit bestaande gezondheidscentra geen reden is voor het stopzetten van de subsidie.

De LVG organiseert begin 1995 een congres ‘Huisarts en Thuiszorg’. Thuiszorgorganisa-
ties tonen veel belangstelling, maar desondanks blijkt het vertrek van veel thuiszorgorga-
nisaties uit gezondheidscentra onvermijdelijk. 

Maatschappelijk werk• 
De LVG start een netwerk voor maatschappelijk werkers in gezondheidscentra. Daar-
aan voorafgaand organiseert ze drie bijeenkomsten over de positie van het AMw in 
gezondheidscentra. 



24 De jAReN 1990 – 1995

COTG• 
De LVG is officieel lid is van Kamer iV van het CoTG, maar neemt gezien de agenda niet 
deel aan de vergaderingen. echter: in 1994 blijkt dat de minister heeft nooit een officiële 
representativiteitsverklaring afgegeven. om toekomstige problemen te voorkomen vraagt 
de LVG deze representativiteit alsnog aan.  

eerstelijns-praktijkverpleegkundige avant la lettre
De LVG stelt voor om de inzet van een praktijkverpleegkundige in een gezondheidscen-
trum uit te proberen. Let wel: dat is reeds in 1994! en zo ontstaat het project Introductie 
praktijkverpleegkundige in Assen noord. Als dat niet visionair te noemen is !

Opzet nieuwe gezondheidscentra
Veel initiatieven voor de oprichting van een gezondheidscentrum sneuvelen voortijdig. 
en dat terwijl het LVG-beleidsplan van 1990 spreekt over verdubbeling van het aantal 
gezondheidscentra. Daarom start in 1991 het project Realisering nieuwe gezondheidscen-
tra. De LVG neemt een functionaris in dienst voor ondersteuning van nieuwe initiatie-
ven. Aankomende centra en hometeams worden actief benaderd. Complicerende facto-
ren zijn de opheffing van de roP’s, de chronische onzekerheid over een nieuw stelsel en 
het niet meer toegankelijk zijn van de subsidies voor lichter en zwaarder gestructureerde 
samenwerkingsverbanden. 

De LVG informeert bij gemeenten naar omvangrijke nieuwbouwprojecten en de haalbaar-
heid van gezondheidscentra daarin. ook voert ze een marktverkenning uit: in hoeverre is 
er behoefte (tegen betaling) aan een ondersteuningsaanbod voor nieuwe initiatieven? De 
LHV-Bouwadviesgroep stelt het Referentiemodel Programma van Eisen Gezondheidscen-
trum op, in overleg met de LVG. 
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Congres :  Tot je  nek in  de feedback .  presentat ie  over  de onder l inge v is i tat ie  gezondheidscentra 

op de 20 kwal i te i tskenmerken.


