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Werkgelegenheid in huisartsenpraktijken

Huisartsendichtheid

Huidige situatie: verschuiving in zorgverlening

Toename

Er is een toename in  

de werkgelegenheid in 

huis artsenpraktijken.  

De verhouding praktijk-

ondersteuners versus 

doktersassistenten  

in subregio Nijmegen is 

significant lager dan in  

de andere subregio’s.

Bron: AZWinfo.nl, zorgkaart

nederland.nl, websites huis

artsenpraktijken
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In Midden- en Zuid-Gelderland is de huisartsendichtheid in fte’s tussen 5.5 en 3.5  

per 10.000 inwoners. De gemiddelde huisartsendichtheid in Nederland is 4.3.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info, NIVEL 2015
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De kans op werk voor doktersassistenten is redelijk goed. Sommige praktijken zullen 

moeite hebben om deze vacatures ingevuld te krijgen. Omscholen naar doktersassistent  

is dus zinvol.

Arbeidsmarkt doktersassistenten Gelderland

Gediplomeerde doktersassistenten

2012 77

2013 87

2014 65

2015 69

2016 74

Aantal vacatures in Gelderland 

(medio jan.  medio febr. 2017)

Verwachte tekorten doktersassistenten

in absolute aantallen

diploma

Conclusie

Bron: nvda.nl, nvvpo.nl, medischebanenbank.nl, 

medischevacaturebank.nl, medivacature.nl, 

werkeninzorgenwelzijn.nl, gezondheidszorgbanen.nl, 

indeed.nl, trovit.nl, monsterboard.nl, intermediair.nl, 

nationalevacaturebank.nl 

28
Midden-Gelderland 

2017 -25

2018 -17

2019 -17

2020 -17

Zuid-Gelderland

2017 -11

2018 -11

2019 -9

2020 -8

Arbeidsmarkttrends huisartsen

Trend 1 

Grote uitstroom mannelijke huisartsen

naar pensioen

Trend 2 

Toename vrouwelijke huisartsen

2005-2015

Trend 3 

Vrouwelijke huisartsen werken vaak parttime

Dus

In de toekomst kan dit leiden tot krapte op de arbeidsmarkt, zeker in 

gebieden met een lage huisartsendichtheid.

Kansen voor technologie

Met de inzet van zorgtechnologie is continue monitoring en zorg op afstand mogelijk. Dit biedt een oplossing voor:

• Toename zorgvraag in 1e en 0e lijn. 

• Goede dekking in gebieden met lage huisartsdichtheid; snel zorg kunnen leveren met minder mensen. 

Bron: Kenens, Hassel & Hingstman (2005 & 2015), Cijfers uit de registratie van huisartsen  peiling 2005 & 2015, NIVEL 2015.
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Bron: Duo.nl Bron: AZWinfo.nl


