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 Memo ANW in de regio Apeldoorn 

    

Aanleiding: 

Het ontwikkelplan “SOG in de toekomst” heeft meerdere actielijnen, waaronder actielijn E; 

ANW diensten. Bij het laatste bestuurlijke overleg bleek dat de verschillende belangen 

vanuit de organisaties, en ook de verschillende afwegingen die zij maken, voor de eigen 

organisatie en de bijdrage die zij kunnen/ willen leveren in regionaal verband nooit echt 

uitgesproken zijn geweest. Besloten is toen dat Hedwig de Vries en Carola Ubink een kort 

A4-tje zouden schrijven van de achtergrond, de huidige stand van zaken, en evt te 

verkennen mogelijke oplossingen voor de ANW diensten. 

Achtergrond: 

In het verleden werd er door Atlant en ZGA samen diensten gedraaid. Op een gegeven 

moment zijn ze dit apart gaan doen, Atlant met Medtzorg, en ZGA met ANW Nederland als 

partner. Naast deze twee grotere spelers in de regio, zijn er een aantal kleinere partijen, die 

de diensten zelf niet kunnen vullen. Ook zij zijn momenteel aangesloten bij Medtzorg. 

De ervaringen met Medtzorg zijn inhoudelijk positief, maar wel heel kostbaar. ANW 

Nederland heeft niet voldoende dokters om alle diensten in te vullen. 

In 2019 is een innovatie plan geschreven om de ANW diensten compleet anders is te vullen 

in samenwerking met o.a. de huisartsen. Een mooi ambitieus plan, dat door de corona 

pandemie op de plank is komen te liggen.  

Huidige stand van zaken: 

De huidige krapte op de arbeidsmarkt, de positieve ervaring met Medtzorg maakt dat het 

innovatieve plan op dit moment ook niet actief is opgepakt. De huisartsen die wel een rol 

zouden spelen in dit plan, zijn hier nooit actief in betrokken. Het is zeker de moeite waard dit 

wel te doen, als we met elkaar naar een duurzame oplossing zouden willen zoeken, anders 

dan met meer commerciele partijen als Medtzorg. 

ZGA maakt op dit moment ook afspraken met Medtzorg. Dus Medtzorg wordt dat regiobreed 

ingezet. 

Mogelijke regionale oplossingen: 

1. Alle partijen maken afzonderljk afspraken met Medtzorg. 
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2. Partijen voeren gezamenlijk onderhandelingen met Medtzorg, waarbij een betere 

onderhandelingspositie kan resulteren in gunstigere voorwaarden, met name 

financiëel.  

3. Het innovatieve plan wordt in gezamenlijkheid met de huisartsen besproken om te 

kijken of hier naar de toekomst toe draagvlak voor is. 

Het is van belang om hierin transparant naar elkaar te zijn, en uit te spreken waar de 

voorkeur naar uit gaat. Een ambitieus plan lukt, mede gezien de arbeidskrapte, alleen 

wanneer partijen dit echt met elkaar doen. Dus goed als iedere partij dit bespreekt binnen 

zijn eigen achterban, en dat daarmee in regionaal verband keuzes worden gemaakt.  

Dus bij deze de vraag naar alle aangesloten organisaties om aan te geven, hoe zij tegen het 

al dna niet gezamenlijk organiseren van diensten aankijken, en welke oplossingsrichting 

voor hun het meest wenselijk/ haalbaar is. 

 

  

  

  

 


