
Van: Marnix van der Leest, 
huisarts te Leusden 

Wat:  schreef het boek Huisarts op
  recept. Levert samen met 
 17 collega’s zorg aan 7200 

patiënten in drie praktijken

Tekst Liesbeth de Moor
Foto Frank Ruiter

KRACHT!KRACHT!

Wat is uw stemming bij de start 
van het nieuwe jaar?
‘We hebben een goede start van 
het jaar gehad. Ik ben benieuwd 
wat 2022 gaat brengen na twee rare 
jaren.’

Hoe hebt u de coronaperiode tot 
nu toe ervaren? 
‘In het begin was het (te)rustig in 
de praktijk, dat lijkt lang geleden. 
Daarna hadden we te maken met 
veel uitgestelde zorg en de chaos 
rond het vaccinatieprogramma met 
Astra Zenica. Daarnaast kregen we te 
maken met ziek personeel. Het was 
veel improviseren en dat speelt nog 
steeds.’ 

In 2018 trok u al aan de bel, over de 
werkdruk, waarom vooral?
‘Zorg is steeds moeilijker te leveren: 
mensen worden ouder en blijven 
veel langer thuis wonen. Dat is 
beleid geweest, maar als arts moet 
je daardoor veel meer andere en 
complexere zorg leveren. Mensen 
gebruiken meer verschillende 
medicijnen, ze hebben meer 
gebreken en complexere ziektes. 
Veel verschillende zorgverleners 
zijn betrokken bij een patiënt, die 
moeten overleggen, maar dat kost 
tijd en past niet in een consult. Je 

bent als huisarts daarbij de spin 
in het web van het systeem en je 
moet goed op de hoogte zijn. Er 
is mooie goede zorg, maar deze is 
erg intensief. Daarom hebben veel 
huisartsen een partijkondersteuner, 
een verpleegkundige die helpt 
coördineren en die helpt de lijnen 
kort te houden. 

Naast zorg voor ouderen is er 
de geestelijke gezondheidszorg, 
en ook de jeugdzorg die van de 
landelijke overheid is overgegaan 
naar de gemeente. Dat is een enorm 
ingewikkelde en grote verandering. 
Wij merken dat dagelijks aan de 
lange wachtlijsten, het is daardoor 
moeilijk zoeken naar de juiste zorg. In 
de afgelopen twee coronajaren is die 
zorg ook nog enorm toegenomen. 
Concreet: ik maak in mijn praktijk 
mee dat een meisje met grote 
problemen thuis van het kastje naar 
de muur wordt gestuurd, omdat ze 
niet de juiste indicatie heeft. Soms 
zijn mensen een half jaar of langer 
aan het wachten.’ 

Hoe houdt u het werk vol? 
‘Het is een prachtig vak en de 
veerkracht van de mensen in de 
praktijk blijkt enorm groot, het blijft 
in de kern mooi en fijn om te doen.’ 

Als u het voor het zeggen had? 
‘Dan zou ik de administratieve 
last metéén afschaffen! Dit jaar 
is de nieuwe wet ‘toetreding 
zorgaanbieders’ van kracht 
geworden. Een wet die -nog- 
meer controle vraagt, ook van de 
zorgverzekeraars op de huisarts. We 
vragen ons als huisartsen af wat de 
zin daarvan is. 
Er is veel weerstand tegen, we kijken 
er met ongeloof naar, vanuit de 
politiek is het blijkbaar heel moeilijk 
om minder regels te krijgen in de 
zorg,’

De nieuwe minister Ernst Kuijpers; 
wat verwacht u van hem?
‘We zullen van ons laten horen, en 
we hopen dat hij oor heeft voor onze 
problemen. De tijd zal het moeten 
leren, maar ik ben wel nieuwsgiering 
naar hem.’ 

Hoop voor 2022:
‘Dat we ons kunnen bezighouden 
met echt goede zorg leveren en dat 
de we de tijd krijgen die we nodig 
hebben. Ik hoop dat de mensen bij 
ons blijven komen en niet aarzelen. 
Tegelijk vragen we begrip voor het 
feit dat we het extreem druk hebben 
door uitval en dat mensen soms even 
moeten wachten.’
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