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Een nieuw digitaal ‘skillmix-instrument’ voor huisartsvoorzieningen

Het Nivel en KOH ontwikkelen een nieuw, digitaal ‘skillmix-instrument’ voor 

huisartsvoorzieningen. Dit instrument gaat hen handvatten bieden voor een strategisch 

personeelsbeleid, om de deskundigheden van de teamleden in de organisatie, de zogenaamde 

skillmix, zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag van de huisartsenvoorziening. 

Of neem contact op met de onderzoekers 
per mail via: j.keuper@nivel.nl of 
r.batenburg@nivel.nl

NIEUWS: Doorontwikkeling skillmix-instrument huisartsenzorg
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Tweeledig doel

Met het instrument beogen we:

1. Huisartsenvoorzieningen bewust te maken van hun huidige personeelssamenstelling in 
vergelijking met andere (vergelijkbare) huisartsenvoorzieningen.

2. Huisartsenvoorzieningen door middel van maatwerk-advies handvatten te bieden voor het 
inzetten van een strategisch skillmix-beleid, wat ertoe leidt dat het zorgaanbod goed op de 
zorgvraag wordt afgestemd, zowel op organisatieniveau als op regioniveau, nu en in de 
toekomst. 

Ik wil groeien / 
me specialiseren.
Wat betekent dat 
voor de skillmix
van mijn 
organisatie?

Hoe kan ik de 
personeels-
samenstelling 
(skillmix) van mijn 
organisatie 
optimaliseren?

Mijn populatie 
vergrijst, moet ik 
de skillmix in mijn 
team hier op 
aanpassen, en 
hoe?

Planning 
• Sinds het najaar 2020 werken we aan de voorbereidingen.
• Vanaf juli 2021 ontwikkelen we het instrument, in co-creatie met huisartsenvoorzieningen.
• Na de zomer van 2021 wordt het instrument getest door huisartsenvoorzieningen. 
• Begin 2022 komen de drie typen instrumenten beschikbaar.  

Voor 3 typen huisartsenvoorzieningen
Het instrument kent 3 varianten;
voor 3 typen huisartsenvoorzieningen: 
• huisartsenpraktijken
• huisartsenposten
• huisartsen-netwerkorganisaties, zoals 

zorggroepen of gezondheidscentra
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Meer weten en/of deelnemen aan het testpanel (na de zomer)?
Open de projectomschrijving Skillmix-instrument 2.0 voor de huisartsenzorg
Of neem per e-mail contact op met een van de Nivel-onderzoekers:
• Jelle Keuper (j.keuper@nivel.nl) of 
• Ronald Batenburg (r.batenburg@nivel.nl)C
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Ontwikkelaars/onderzoekers
Het Nivel en Stichting Kwaliteit en 
Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH)
In opdracht van:
het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), Stichting Sociaal 
Fonds Huisartsenzorg (SSFH), InEen en
de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
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Zij komen graag 
in contact met u!
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