
 

 

Angela van Liempd sluit tijdperk af 
 
"Het werd tijd voor een wat lagere versnelling en bezinning", 
zegt huisarts Angela van Liempd, medisch directeur van de 
Regionale Coöperatie Huisartsen Midden-Brabant. Een fusie 
tussen de huisartsen-organisaties staat voor de deur, 
vacatures daarvoor zijn reeds opengesteld. “Na tien jaar 
voelde het goed om het stokje door te geven", vertelt ze 
lachend, zittend achter het bureau in haar spreekkamer van 
de praktijk in Loon op Zand. 

 
 
 

"Een uitdagende mooie deeltijdfunctie", zegt Angela over 
haar baan bij de RCH. “Halftijds medisch directeur en ik 
wilde daarnaast graag mijn vak als huisarts blijven 
uitoefenen. De zorg voor patiënten ligt me na aan het 
hart. Dat gevoel waarvoor je dit werk bent gaan doen, 
wilde ik behouden.” 
 
Stevige club 
De RCH is tijdens haar bestuursperiode een stevige club 
geworden, kijkt Angela terug. Eigenlijk staat die groei 
symbool voor alle recente ontwikkelingen in de eerste 
lijnszorg. De in 2010 opgerichte zorggroep RCH werd 
onderdeel van de Regionale Huisartsen Coöperatie 
Midden-Brabant. Ongeveer 160 huisartsen uit Tilburg en 
omliggende gemeenten hebben zich daarbij aangesloten. 
Er staat inmiddels een stevige organisatiestructuur van de 
coöperatie en de zorggroep. Dat kwam tot stand met een 
fijn team en een prettige samenwerking in de regio. 
  
Tevreden en dankbaar kijkt Angela terug op wat ze 
hebben bereikt met elkaar. “Op de fijne samenwerking 
met Theo Bisschops, mijn mededirecteur, en het RCH-
team door de jaren heen. Dat bestaat uit kaderartsen, 
consulenten, diabetesverpleegkundigen en 
beleidsmedewerkers. Maar ook aan de collega’s van 
communicatie, secretariaat, financiën en ICT bewaar ik 
warme herinneringen. Daarnaast is er altijd een goede 
afstemming geweest met het huisartscoöperatie-bestuur 
en de Raad van Commissarissen waardoor ik slagvaardig 
heb kunnen werken.” 
  
Dienend leiderschap 
Voortdurende politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen waarop tijdig gereageerd moet worden, 
het heeft de huisarts alsmaar meer en complexere taken 
gegeven, met grotere verantwoordelijkheden. Denk aan 
meer personeel om aan te sturen, ingewikkelde 
praktijkorganisatie, veel kwetsbare ouderen en complexe 
GGZ, substitutie vanuit het ziekenhuis, E-health 
toepassingen die je je eigen moet maken en personele 
schaarste.  
  

Angela daarover: “Het komt allemaal op het bordje van de 
huisarts en ik zag het als onze taak om daar optimaal in te 
ondersteunen. Ik heb daarin een dienend leiderschap 
willen laten zien." 
 
Zorg dicht bij huis 
De RCH begon met de ondersteuning van de huisartsen 
bij de zorg voor chronische patiënten in de eigen praktijk, 
zodat die niet meer naar de poli van de medisch 
specialisten hoefden; diabeteszorg, astma, COPD, hart- en 
vaatziekten. Daarna kwam ook de meer complexe 
ouderenzorg en GGZ naar de praktijk van de huisarts. De 
laatste jaren beweegt huisartsenzorg steeds meer naar 
thema’s als ‘gepaste zorg’ en ‘zorg op maat’. Denk ook aan 
ontwikkelingen als persoonsgerichte zorg en positieve 
gezondheid. “We hebben voorlopig nog genoeg te doen” 
aldus Angela. 
  
Netwerkzorg staat voor ‘bouwen in vertrouwen’ 
"Samenwerking stond altijd hoog op de agenda. Met 
andere bestuurders van VVT, GGZ, ziekenhuis, 
ketenpartners zoals voetzorg, dietistes, optometristen, 
diagnostiekpartners en de gemeentes. Dat was soms 
complex maar vaak zijn onze doelen bereikt." 
 
De nauwere samenwerking in de eerste en tweede lijn 
levert nieuwe samenwerkingsvormen op, met name door 
het pionierswerk dat Samendraads verrichtte. “We leveren 
gezamenlijk zorg op maat. Dat is niet alleen goed voor de 
patiënt, maar het verhoogt ook vaak het werkplezier bij 
zorgverleners." 
 
"Terugkijkend op tien jaar besturen overheerst een 
tevreden gevoel over wat is bereikt voor betere 
huisartsenzorg en de tal van nieuwe structurele 
samenwerkingen. Het opvangen en verdelen van de 
schaarste (met name in gezondheidszorgpersoneel) is de 
uitdaging van de toekomst. Hoe meer complexe zorg 
onder de verantwoordelijkheid van de huisarts valt, hoe 
belangrijker goede netwerkzorg is, we kunnen dat echt 
niet alleen.”  
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