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Toenemende drukte op de huisartsenpost in het tweede
kwartaal van 2021

Na een sterke afname in het zorggebruik via de huisartsenpost in 2020, door de coronapandemie, lijkt er nu 
weer een snelle stijging te zijn in het aantal patiënten dat contact zoekt met de huisartsenpost, meldt InEen. In 
de gegevens over het zorggebruik via de huisartsenpost, onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, zien 
we dit ook terug: het aantal contacten neemt gedurende de eerste helft van 2021 sterk toe, vooral onder 
baby’s en jonge kinderen (0-4 jaar). Voor welke klachten of symptomen contact gezocht wordt, is te lezen op 
de tweede pagina.
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Contacten met de huisartsenpost

2019 2020 2021

Nadat het zorggebruik in 2020 en 
het eerste kwartaal van 2021 lager 

was dan 2019, neemt het 
zorggebruik vanaf het tweede 

kwartaal in 2021 weer toe.
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Contacten met de huisartsenpost per leeftijdscategorie

0-4 jaar

5-17 jaar

18-44 jaar

45-69 jaar

70 jaar en
ouder

Vooral baby’s en jonge kinderen hebben weer vaker contact 
met de huisartsenposten in 2021. De stijging valt gelijk met 

het versoepelen van een van de coronamaatregelen (het 
heropenen van de kinderdagverblijven). Van alle contacten 

was 17% voor koorts (4%-punt hoger dan in 2019). 
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Ramerman, L., Rijpkema, C., Verheij, R. Infographic. Toenemende drukte op 
de huisartsenpost in het tweede kwartaal van 2021. Utrecht: Nivel, 2021

Waarom hadden patiënten contact met de huisartsenpost in 2021?

Naast berichtgeving over de toenemende drukte op de huisartsenpost, bleek ook een aantal patiënten zich te 
melden met vragen of zorgen over (bijwerkingen van) vaccinatie. Vanaf week 13 zien we een sterke toename 
in het aantal contacten met de huisartsenpost voor (bezorgdheid over) bijwerkingen van geneesmiddelen (tot 
75% meer contacten), inclusief vaccinaties. Daarnaast werden relatief minder patiënten gezien met een acute 
infectie van de bovenste luchtwegen in vergelijking met 2020 en in mindere mate met 2019. 
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Contacten met de huisartsenpost voor (bezorgdheid 
over) bijwerkingen geneesmiddelen

2019 2020 2021

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

33 organisaties van huisartsenposten

12 miljoen inwoners in de 
verzorgingsgebieden

Gegevens over 2019, 2020 en de 
eerste helft 2021

In 2021 zijn tot nu toe opvallend minder 
contacten voor acute infecties van de 

bovenste luchtwegen, in vergelijking met 
zowel 2020 als 2019. Deze diagnose is 

onderdeel van de klachten die gerelateerd 
kunnen zijn aan COVID-19. Er is iets vaker 
contact geweest i.v.m. bezorgdheid om 

bijwerkingen geneesmiddelen, inclusief 
vaccinaties.

Vanaf week 13 was 
aanzienlijk vaker contact 
met de huisartsenpost 

i.v.m. (bezorgdheid 
over) bijwerking 

geneesmiddelen. Ook in 
vergelijking met 

voorgaande jaren. Dit 
kan samenhangen met 
de grote hoeveelheid 

vaccinaties die in 
kwartaal 2 zijn 

toegediend. 

Koorts (3,4%)2

Scheurwond/snijwond (4,5%)1

Buikpijn (3,2%)3

Urineweginfectie (2,9%)4

Borstkas klachten/symptomen (2,46%)5

Top 10 diagnoses/klachten bij contact met de 
huisartsenpost in 2021

Bezorgdheid bijwerking geneesmiddel (2,3%)6

Ongeval/letsel (2,3%)7

Acute infectie bovenste luchtwegen (1,8%)8

Hand/vinger symptomen/klachten (1,5%)9

Dyspneu/benauwdheid (1,5%)10
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