
 

 

Cijfers uit de registratie van huisartsen 2021 

Linda Flinterman, Elize Vis, Ellemarijn de Geit, Ronald Batenburg 

Sinds 1974 houdt het Nivel een registratie van werkzame huisartsen in Nederland bij. De 
gegevens hiervoor worden verkregen via verschillende secundaire bronnen en gegevens 
die het Nivel verzameld. Deze factsheet beschrijft hoe het aanbod aan werkzame 
huisartsen, zowel in personen als naar type dienstverband, tot en met 2021 is veranderd. 
Ook maken we onderscheid naar werkzame positie van de huisartsen.  

Aantal werkzame huisartsen in Nederland in de periode 2000-2021 
De onderstaande figuur geeft weer hoeveel werkzame huisartsen er werkzaam waren in de periode 
2000 tot 2022 in Nederland. In 2021 waren er in Nederland 13.492 huisartsen werkzaam. Daarnaast 
is in de figuur te zien wat de verdeling van de verschillende werkzame posities van huisartsen was 
per jaar.  
 

Figuur 1 Aantal werkzame huisartsen in Nederland per type dienstverband in de periode 2000-2021 

 
 
De figuur laat zien dat in ieder peiljaar het aantal werkzame huisartsen in Nederland is toegenomen. 
Over de periode 2000-2021 bedroeg dit een toename van 56%. Per jaar is de stijging geleidelijk en 
steeds rond de 2%. 
 
Figuur 1 laat ook zien dat de samenstelling van de huisartsen naar werkzame positie tussen 2000 en 
2021 is veranderd. Was in 2000 bijna 10% wisselend waarnemer, in 2021 is dit 21%. Ook het aantal 
huisartsen dat werkt in loondienst of als vaste waarnemer is toegenomen. In 2000 werkte 6% van 
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alle huisartsen in loondienst of als vaste waarnemer, in 2021 is dit 28% van de huisartsen. Als gevolg 
hiervan is het aandeel zelfstandig gevestigde huisartsen gedaald.   
 

Het onderzoek 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Nivel Huisartsenregistratie, de Nivel praktijkenquête en gegevens van 
Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH). Zelfstandig gevestigde huisartsen zijn geregistreerde huisartsen die een 
algemene praktijk uitoefenen (praktijkhouder) en patiënten op eigen naam of op naam van de maatschap heeft. Een 
HIDHA is een geregistreerd huisarts die voor langere tijd in dienst is van een zelfstandig gevestigd huisarts. Een vaste 
waarnemer is een geregistreerd huisarts die niet zelfstandig gevestigd is en niet werkzaam is als HIDHA en voor één 
of meer vaste praktijken waarneemt. Een wisselende waarnemer is een geregistreerde huisarts die niet voldoet aan 
de hierboven gestelde criteria. 

Meer weten 
U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties. 
Meer informatie over de Nivel beroepenregistraties: ga naar https://nivel.nl/nl/project/beroepenregistraties of email 
naar beroepenregistratie@nivel.nl. 

Titelgegevens van deze publicatie 
De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: Flinterman LE, Vis E, Geit 
E de. Batenburg R. Cijfers uit de registratie van huisartsen 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 
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