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Taken van de huisarts anno 2019
Algemene huisarts-
geneeskunde (KO, 
diagnostisch 
landschap en 
behandeling 
instellen)

Algemene preventie 
(bloeddruk, 
cholesterol, 
diabetes, 
osteoporose,…)

Gerichte preventie 
(borst, 
baarmoederhals, 
prostaat, colon,..)

Vaccinaties 
(basisschema/reis-
vaccin/risicogericht)
/vaccinnet

Bloedafname/gerich
te labo-aanvragen

ECG/Spirometrie

Cardiovasculair 
risicomanagement

Voorafgaande 
Zorgplanning



Maandagochtend
9u15

volle agenda
de bel…

 Julia brengt haar moeder 76j die gevallen is en 

een lelijke wonde heeft aan haar scheenbeen

 Of je even kan helpen dokter ???



Arts (met secretaresse)

impact = +/- 25-30 min

Consultatie die bezig 
was afronden

Moeder van Julia 
binnenlaten

Wonde schoonmaken
(Vaccinatiestatus 

checken)
Materiaal klaarnemen

Wonde hechten
Eindverband 

aanleggen
Wondzorgmateriaal 

voorschrijven

Voorschrift voor 
thuisverpleging 

maken

Indien nodig 
voorschrift/afspraak 
voor beeldvorming 

maken

Thuisverpleging 
regelen

(Controle afspraak 
maken)

Vaccineren zo 
nodig/Vaccinnet 

aanvullen

Materiaal 
reinigen/steriliseren, 

kabinet schoon maken



Arts met VIHP

impact arts <10 min

Consultatie die 
bezig was 

afronden is 
afwerken

Moeder van Julia 
binnenlaten in 

tweede kabinet

Wonde 
schoonmaken

Vaccinatiestatus 
checken

Materiaal 
klaarnemen

Wonde hechten
Eindverband 

aanleggen
Wondzorgmateri
aal voorschrijven

Voorschrift voor 
thuisverpleging 

maken

Indien nodig 
voorschrift/ 

afspraak voor 
beeldvorming 

maken

Thuisverpleging 
regelen

Controle 
afspraak maken

Vaccineren zo 
nodig/Vaccinnet 

aanvullen

Materiaal 
reinigen/sterilis

eren, kabinet 
schoon maken



Taken van de 
huisarts anno 

2019

Chronische zorg

 Zorgtraject diabetes

 Zorgtraject nierinsufficiëntie

 COPD

 Astma

 Kwetsbare ouderen

 Geheugenproblemen

 Anti-co opvolging

Rookstopbegeleiding

Obesitas



Taken van de 
huisarts anno 

2019

 Pre-operatieve onderzoeken (KCE-

richtlijnen)

 Post-operatieve zorg

 Zwangerschapsbegeleiding/bevalling

 Post-partum begeleiding

 Wondzorg

 Kleine heelkunde

 Behandeling huidwratten en huidletsels

 Verwijderen oorproppen/vreemde 

voorwerpen 



Taken van de 
huisarts anno 

2019

 Opvolging GMD

 Hulp bij administratie van allerlei attesten

 Tijdige/correcte verwijzing naar tweede-

derde lijn

 Begeleiding bij psychische problemen, 

levens-en gezinsvragen

 Gezondheidsvoorlichting

 Toezicht correct medicatiegebruik 

(pufftechniek, inspuittechniek, gebruik 

medisch materiaal)

 Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding



Taken van de 
huisarts anno 

2019

 Multidisciplinair werken : kinésist, diëtist, 

thuisverpleging, palliatief netwerk, sociale 

diensten, collega’s,…

 Resultaten doorgeven aan patiënten en 

collega’s/zorgverleners

 Stockbeheer

 Agendabeheer

 Telefoonpermanentie

 Triage 

 ICT

 Zelfzorg/burn out preventie



Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

 - Impulseo : financiële steun : komende 

 + verdeling van de taken  arts focus 

zuiver medisch werk

 + mits goede protocols en overleg arts-

vihp enorme werkshift mogelijk

 + verpleegkundig preventieconsult



Administratieve 
taken

 Afspraken maken

 Telefoon beantwoorden

 Triage

 Inlezen eID

 Informed consent

 Therapeutische relatie

 Verhoogde terugbetaling?

 GMD

 SUMEHR

 Vaccinnet

 Voorbereiden attesten allerlei



Verpleeg-
technische

taken

 Bloeddruk/polsslag

 Gewicht/lengte/buikomtrek

 Temperatuur/glycemie/zuurstofsaturatie

 Bloedname

 Ecg

 Spirometrie

 Wondzorg/eindverbanden

 IM/IV inspuitingen

 Cryotherapie

 Verwijderen cerumen proppen

 Assisteren bij kleine heelkunde



preventie

 Verpleegkundig preventieconsult

 FINDRISC

 Vaccinaties (basisschema/reisvaccins/risicogericht)

 Gezondheidsvoorlichting

 Voorafgaande zorgplanning

 …



Algemene huisartsgeneeskunde 

Algemene preventie/Gerichte preventie 

Vaccinaties/vaccinnet

Bloedafname/gerichte labo-aanvragen

ECG/Spirometrie

Cardiovasculair risicomanagement

Voorafgaande Zorgplanning

Chronische zorg

 Zorgtraject diabetes

 Zorgtraject nierinsufficiëntie

 COPD/Astma

 Kwetsbare ouderen

 Geheugenproblemen

 Anti-co opvolging

Rookstopbegeleiding

Obesitas

Pre-operatieve onderzoeken (KCE-richtlijnen)

Post-operatieve zorg

Zwangerschapsbegeleiding/bevalling

Post-partum begeleiding

Wondzorg

Kleine heelkunde

Behandeling huidwratten en huidletsels

Verwijderen oorproppen/vreemde voorwerpen

Zelfzorg/burnout preventie 

Opvolging GMD

Hulp bij administratie van allerlei attesten

Tijdige/correcte verwijzing naar tweede-derde lijn

Begeleiding bij psychische problemen, levens-en gezinsvragen

Gezondheidsvoorlichting

Toezicht correct medicatiegebruik 

Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding

Multidisciplinair werken 

Stockbeheer/Agendabeheer

ICT


