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Thuisarts.nl

Onafhankelijke publiekswebsite met betrouwbare en toegankelijke 

informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door artsen

Doelen:

• Het ondersteunen van (huis)artsen en andere professionals in de zorg bij hun 

voorlichtingsfunctie voor, tijdens en na het consult.

• Ondersteunen van de patiënt voor zelfregie bij een (mogelijke) zorgvraag en voor 

een betere voorbereiding voor contact met de huisartsenvoorziening, zodat in het 

contact meer ruimte voor verdieping en verbinding ontstaat.



Onafhankelijk Betrouwbaar Toegankelijk

Geen reclame, 
geen commerciële belangen

Hoofdzakelijk gefinancierd door 
huisartsen 

(via lidmaatschap NHG)

Gebaseerd op wetenschappelijk 
onderbouwde kwaliteitsrichtlijnen 

van beroepsgroepen

NHG-Standaarden
FMS-Richtlijnen

GGZ-kwaliteitsstandaarden
e.a.

Geschreven vanuit de situatie van 
de patiënt en gemaakt i.s.m. 

patiënten

B1-taalniveau, afbeeldingen, 
video’s, waarmerk Drempelvrij 

(WCAG 2.0)



Thuisarts.nl

Omvang & Gebruik

• Meer dan 1.100 onderwerpen/situaties (70% 1e lijns info, 20% 2e lijns info, 10% GGZ)

• 99% van de huisartsen gebruikt Thuisarts.nl (NHG ledenraadpleging 2018)

• Hoge waardering huisartsen, specialisten, patiënten (Nivel Transparantiemonitor 2018)

• Ingebed in andere applicaties: o.a. BeterDichtbij, KiezenindeGGZ, wachtkamerschermen

• Maatschappelijke impact: 12% minder korte en telefonische huisartsconsulten 

3 jaar na lancering (Spoelman et al, 2016)



GEBRUIK & EFFECT

• 99% van de huisartsen gebruikt het; > 150.000 bezoekers per dag.

• Aantoonbaar effect: 12% minder korte en telefonische huisartsenconsulten

https://www.henw.org/artikelen/de-invloed-van-thuisartsnl-op-het-zorggebruik



Thuisarts.nl

Verbreding door samenwerking met o.a. FMS & Patiëntenfederatie

• Nu 39 medisch-specialistische onderwerpen

• Aantal zal sterk groeien (structurele overeenkomst)

Voor een lijst van de onderwerpen zie www.thuisarts.nl/ziekenhuis





→ Hoe kunnen we Thuisarts.nl benutten om de zorg te verbeteren?



Ambitie: Thuisarts.nl is dé voorziening voor betrouwbare en toegankelijke 
informatie over gezondheid en ziekte, dé aanjager voor zelfzorg en zelfregie



Eén scenario van Thuisarts.nl 2.0



Groeiopties 

Huidig Producten Nieuwe Producten
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Uitbouwen van het merk
Thuisarts.nl

Thuisarts.nl verbreden naar 
andere domeinen

Niet-Nederlandstaligen en
kwetsbaren

Thuisarts.nl interactiever
voor meer zelfregie
(o.a. triagefunctie)
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Thuisarts.nl

Doorontwikkeling niet alleen op inhoud maar ook op de 

uitvoeringsorganisatie

• Toekomstbestendige organisatie: bekostiging niet alleen vanuit contributiegelden 

NHG-leden

• Van beheer naar beheer & innovatie



Quick Scan SROI V0.1
Samenvatting resultaten



Impactmodel versie 0.1

> Engels

➢ Content, 
bv triage

NHG

Med. Spec.

Verbreden 
& verbeteren

Ontwikkeling & 
Onderhoud

Tijd

> ToegankelijkerHuisartsen Tijd

Gebruikers

Huisartsen

Medisch Special.

Zorgverzekeraar

Zorgkantoor

 Kwaliteit van leven
 Minder tijd eigen zorgproces
 Minder zoektijd*

 Tijdwinst*
 Toename werkplezier*

 Toename werkplezier*

 Minder 1e lijns consulten
 Minder kosten 2e lijn*

 Hogere productiviteit

Thuisarts.nlFinanciering Toegevoegde waarde

Werkgever

Gemeente

 Minder kosten Wlz*

 Minder kosten Wmo*

* Vooralsnog geen berekening opgenomen



CONCEPT-resultaten SROI Quick Scan V0.1 | 
Thuisarts.nl
2020-2024

Investering/input

 

 

indicatoren/impact  

 

Hogere kwaliteit 
van leven
€70,4M

stakeholder/outcome

 

 
Zorgverzekeraars

€23,4M

output

SROI 
Ratio 

6,6

 

 

Waardering van inbreng en opbrengsten, in M€ over de periode 2020-2024

 

 

Medisch 
specialisten

€1,1M

 

 

 

 €

 

 

 

 

Minder eerstelijns 
consulten

€23,4M

Minder kosten 
Wmo

 

 
Gebruikers

€86,4M

Uitkomst (vooralsnog) zonder waardering

 

 
Gemeenten 

Totaal opbrengst: 

€134,8M
Totaal inbreng:  

€20,5M

 

 

NHG
€19,2M

Huisartsen
€0,2M

 

 

 

 

 

 

Gebruikers €0

Zorgorganisaties €0

Gemeenten €0

Werkgevers €0

Zorgverzekeraars €0

Rijksoverheid €0

Zorgkantoren €0

 

 

Tijdwinst 
€16,0M

Minder kosten 
tweede lijn

 

 Zorgkantoren

Minder kosten
Wlz

 

 

Efficiënter 
werken

Zorg-
organisaties

 

 

 

 

Medisch 
specialisten

Huisartsen

Meer 
werkplezier

 

 

Werkgevers
€25,0M

 

 

Minder 
Productiviteitsverlies

€25,0M

Meer 
werkplezier
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