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Q P liet oprichtingscongres van 29 december 1956
werd ter inleiding van de tentoonstelling ,,Me

dische administratie” een overzicht gegeven van de
redenen welke het bestuur van liet Nederlands
Huisartsen Cenootschap er toe gebracht hadden om
een studiegroep ,,Medische administratie” in het
leven te roepen. Hierbij werd o.a. het volgende
naar voren gebracht:

,,Men kan zich voorstellen, dat een studiegroep van
ons genootschap zich in de toekomst wenst bezig te
houden met de aspecten van een bepaalde ziekte
bij alle kinderen van 5 tot 10 jaar, gedurende een
periode van twee jaar. 1-let zal dan nodig zijn, dat
alle gegevens betreffende die ziekte gedurende twee
jaar 01) de ziektegeschiedenis van de kinderen in
deze leeftijdsgroep genoteerd worden door de art
sen, die in het kader van de desbetreffende studie-
groep aan het onderzoek medewerken.
Uit een in 1955 gehouden enquête bij een geselec
teerde groep van 200 artsen, die door assistentie in
een positie verkeerden om een ziektegeschiedenis
van alle patiënten bij te houden, bleek dat slechts
66% over een volledige ziektegeschiedenis van alle
patiënten beschikte.

De

leden van het N.l-I.C. vormen 01) zich zelf waar
schijnlijk ook een geselecteerde groep, waardoor
het percentage artsen, dat een volledige ziektege
schiedenis bijhoudt wellicht hoger ligt dan het bo
vengenoemde. Maar dit neemt niet weg, dat voor
de bewerking van representatief materiaal alle
100% hiervoor in aanmerking komende artsen in
het bezit van een ziektegeschiedenis van al hun
patiënten dienen te zijn en wel van een volledige
ziektegeschiedenis.

Administratie bij huisbezoek
Immers, de volgende vraag dringt zich aan ons op:
in hoeverre zijn niet alleen de gegevens van de pa
tiënten bekend die het spreekuur bezoeken, maar
(‘)ékde gegevens betreffende de visites thuis?

I-let blijkt dat een groot percentage der artsen, die
naar hun oordeel een volledige ziektegeschiedenis
bijhouden, vooral beschikken over de spreekuur-
gegevens en in veel geringere mate over de gege
vens van de huisbezoeken. Van de eerder genoem
de 200 artsen, die naar aanleiding van de enquête
van 1955 opgaven een volledige ziektegeschiedenis
te bezitten, vulden 151 het enquêteformulier over
de medische administratie volledig in. T-Jet bleek
dat maar 43 van deze 151 artsen, d.i. 28,5%, enige
administratie meenamen tijdens liet huisbezoek. 83

artsen, d.i. 55%, maakten op enige wijze notities
over de ziekte van de patiënten thuis (maar voor
zover de beoordeling dit toeliet, alles behalve vol
ledig) en 45% maakte in het geheel geen aanteke
ningen over hun bezoek.
Uit de formulieren der N.FJ.C.-enquête over 1956
van 216 oprichtingsleden, die op dit punt door ons
werden bewerkt, bleek dat 50 artsen, di. 23,1%,
enige administratie meenamen tijdens het huisbe
zoek, 124 artsen, d.i. 57,4%, op enige wijze notities
over de patiënten thuis maakten en 43,6% maakte
in het geheel geen aantekeningen over het huisbe
zoek. J-Jieruit blijkt direct voor welke moeilijkheden
men kan komen te staan, wanneer men in groeps
verband een bepaald onderzoek wenst in te stellen.
De moeilijkheden liggen echter nog op ander ter
rein. Aangenomen werd, dat de bovengenoemde
100 artsen een onderzoek naar een bepaalde aan
doening van alle 5- tot 10-jarigen in hun praktijk
zouden wensen in te stellen. Men kan zich nu af
vragen hoeveel artsen in staat zijn om op redelijke
termijn volgens een benvoudige methode de leden
van deze leeftijdsgroep uit hun medische admini
stratie te produceren. Waarschijnlijk zal een schat
ting van 5% hier nog aan de hoge kant zijn. Hier
uit moge al direct blijken, dat er een grote hoeveel
heid werk verzet zal moeten worden, alvorens een
dergelijk onderzoek, hoe enthousiast de deelnemers
ook zouden zijn, met enige kans van succes opge
zet kan worden.

Resultaten van een gerontologisch onderzoek

Iets dergelijks is wel gebleken bij het gerontolo
gisch onderzoek van TNO., waarbij 600 artsen
zich opgaven om 10 personen van 65 jaar en ouder
in hun praktijk te onderzoeken. Met toestemming
van collega Zonneveld, coördinator van dit onder
zoek, geef ik hierover de volgende cijfers:
van 458 artsen, die zich voor dit onderzoek opga
ven en waarvan deze gegevens bekend zijn, gaven
256, d.i. 56%, direct op, dat zij NIET in staat wa
ren om uit hun medische administratie lijsten sa
men te stellen van hun patiënten, ouder dan 65
jaar (en naar men mag aannemen, ook niet van een
andere leeftijdsgroep);
202 artsen, di, 44%, stelden zich voor om deze
lijsten xvel zelf samen te stellen, waarvan er 4 af
vielen, omdat zij te weinig bejaarden in hun prak
tijk hadden.
Van de overblijvende 198 hadden er, 7 ii 10 maan
den nâ hun aarimlding 96 inderdaad het staatje
ingezonden, d.i. 21% van liet totaal. Daarbij moet
dan nog in aanmerking worden genomen, dat bij
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deze opgave de grootst mogelijke medewerking
werd ondervonden van de afdelingen ,,bevolking”
van de gemeenten en van de ziekenfondsen. Was
deze medewerking er niet geweest en had men al
leen moeten steunen op de kaartsystemen van de
huisartsen, dan had men dit onderzoek in deze
vorm zeker niet kunnen beginnen.

Urgent probleem
Het bestuur van het N.H.G. meende dan ook het
probleem van de medische administratie als één
van de meest urgente problemen onder ogen te
moeten zien en gaf aan collega Van Deen en onder
getekende de opdracht zich hierover nader te oriën
teren. Wij besloten, ons in de eerste plaats op de
hoogte te stellen over de medische administratie,
zoals deze momenteel bij de Nederlandse huisarts
in gebruik is. Hierbij werd allereerst aan een 200-
tal artsen, waarvan ons bekend was, dat zij een
volledige patiëntenregistratie bezaten, een enquête
formulier rondgezonden. In de tweede plaats werd
dit formulier toegezonden aan alle artsen, die zich
als oprichtingslid van het N.H.C. opgaven.
Het resultaat is, dat nu ROl ingevulde formulieren
in ons bezit zijn, di. van 10% van alle huisartsen
in Nederland. Het is hierdoor mogelijk een redelijk
inzicht te krijgen in de wijze waarop in Nederland
de ziektegeschiedenissen door de huisarts vastge
legd en bewaard worden. FIet blijkt dat een aantal
artsen gebruik maakt van een systeem, dat door
hen zelf bedacht of uitgewerkt is. Een andere cate
gorie heeft een systeem van een collega overgeno
men, terwijl een derde groep zich bedient van in
de handel bestaande systemen.

Twee factoren
Om deze systemen op hun merites te beoordelen,
dient men met twee factoren rekening te houden.
In de eerste plaats dient de ziektegeschiedenis en
de wijze van opbergen hiervan, benevens de ge
hele bijbehorende medische administratie, aan de
arts de gelegenheid te geven, voor zich zelf steeds
die gegevens te reproduceren, welke voor de behan
deling van zijn patiënten van belang zijn. Maar
daarnaast eist een wetenschappelijke bewerking van
bepaalde gevonden gegevens bij bepaalde patiën
tengroepen, die zich al of niet over meer dan één
praktijk uitstrekken, een systeem waarbij deze ge
gevens zonder al te grote moeite hij alle huisartsen
gereproduceerd kunnen worden. Het bleek dat een
combinatie van deze desiderata in één systeem, zo
dit al mogelijk zou zijn, in deze enquêtes nog niet
kon worden aangetroffen, maar het zou ook te voor
barig geweest zijn, om reeds in dit stadium van ons
onderzoek dergelijke oplossingen te venvachten.

Systemen
De expositie welke tijdens het oprichtingscongres
aan dit onderwerp gewijd was, gaf, steunende op
het uit de enquêtes verzamelde materiaal, dus in de
eerste plaats een overzicht van de wijze waarop een
aantal artsen hun medische administratie voert.

Hoewel geen twee huisartsen op identieke wijze
hun medische administratie inrichten, bleek het toch
mogelijk een zekere verdeling in het materiaal te
maken. Als hoofdgroepen kunnen onderscheiden
worden, die artsen, die hun ziektegeschiedenissen
en correspondentiearchief combineren, en hen die
dit gescheiden houden.
Wat de ziektegeschiedenis betreft kunnen de syste
men verdeeld worden in gesloten kaartsystemen
en in andere systemen, waaronder als belangrijke
representanten het ,,waaiersysteem”, het ,,vlaklig
gend” kaartsysteem en het systeem in ,,boekvorm”
genoemd kunnen worden.
XVat het gesloten kaartsysteem betreft, blijkt een
verdeling gemaakt te kunnen worden in systemen
waarbij de kaarten alfabetisch in laden bewaard
worden, en in systemen, waarbij de kaarten be
waard worden in z.g. ,,familie-enveloppen” of in
mappen. Deze mappen vormen een voor de hand
liggende overgang naar hangmappen-systemen en
andere systemen, waarbij zïch een combinatie van
ziektegeschiedenis en briefarchief laat effecteren.
De hierboven genoemde mogelijkheden werden op
de expositie nog aangevuld met systemen, welke
door een aantal Nederlandse firma’s in de handel
gebracht worden en waar al of niet door een aan
tal artsen gebruik van wordt gemaakt. Flierdoor
ontstond een uitgebreid overzicht van de bestaan
de mogelijkheden, zonder dat een bepaald systeem
als het ,,ideale” naar voren werd gebracht.
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Doelstellingen van de Studiegroep
Het kwam het bestuur van het Nederlands Huis
artsen Genootschap voor, dat, om tot bepaalde con
clusies te kunnen komen, de problemen welke met
de administratie van de huisarts samenhangen in
groter verband bestudeerd dienden te worden.
Hiertoe werd tijdens het Congres een Studiegroep
gevormd, die van het N.H.G. is gestart. Zij stelt
zich het volgende ten doel:

1. te komen tot één of meer algemeen aanvaard
bare vormen van patiënten-registratie, waar
door de gegevens van spreekuur- en huisbe
zoek zodanig vastgelegd kunnen worden (in
combinatie met het opbergen van specialis
tenbrieven), dat deze gegevens te allen tijde
gemakkelijk te raadplegen zijn;

2. te komen tot een zodanige patiënten-registra
tie, dat bepaalde patiëntengroepen (bijv. ver
deeld naar leeftijd of geslacht) op eenvoudige
wijze uit het registratiesysteem naar voren
kunnen worden gebracht;

3. te komen tot een patiënten-registratie, waar
bij bepaalde wetenschappelijke vraagstukken
betreffende bepaalde patiëntengroepen (zie
sub 2) per arts of per groep van artsen be
werkt kunnen worden;

4. na te gaan, in hoeverre de mogelijkheid be
staat om de bovengenoemde drie registratie-
systemen te combineren;

5. praktische mogelijkheden aan te geven wel
ke bijkomstig met bovengenoemde vraagstel

lingen te maken hebben (bijv. betreffende het
meenemen van de administratie naar het huis
van dr patiënt enz.);

6. na beantwoording van bovengenoemde vra
gen te komen tot één of meer algemeen aan
vaardbare vormen van financiële administra
tie en

7. te onderzoeken in hoeverre de financiële ad
ministratie te combineren is met één van de
sub 1, 2 of 3 aangegeven registratie-systemen.

Streven naar conclusies
Tenslotte zal in de Studiegroep nagegaan worden,
in hoeverre het mogelijk zal zijn ook te komen tot
bepaalde conclusies betreffende onderdelen van
de huisartsenadministratie, welke zich tot heden
aan de invloed van de huisarts zelf hebben ont
trokken, waarbij dan vooral gedacht dient te wor
den aan de formulieren betreffende de ziekenfonds-
administratie.
Hoever deze studiegroep haar bemoeienissen op dit
gebied zal uitstrekken, zal enerzijds afhangen van
de begrenzingen, welke zij zich zelve zal stellen,
anderzijds van de wens, welke hieromtrent door de
leden en het bestuur van het N.H.C. geuit zullen
worden. Wij stellen ons voor om van tijd tot tijd
in deze Mededelingen verslag uit te brengej van
de resultaten van ons onderzoek.

Namens de studiegroep
Dr. R. S. TEN CATE, voorzitter

Vervolg van pag. 8

de enquête Ten Cate/Van Deen over de pa
tiënten-registratie, beschikken wij over een
schat van materiaal hieromtrent. Vanwege
het NJ4.C. zal een publikatie worden ver
zorgd, waarin men al de gegevens over pa
tiënten-registratie zou kunnen vinden om zich
te dezer zake te oriënteren.
Na onderzoek en proefgebruilc in enige stu
diegroepen zal het mogelijk zijn een of twee
optimale systemen voor patiënten-registratie
samen te stellen. Hoe groot het voordeel hier
van is, zowel werktechnisch, als bij verhui
zing van patiënten, als voor het wetenschap
pelijk bewerken van gegevens, als ook finan
cieel, behoeft niet nader uiteen te worden
gezet.
Eenzelfde wijze van werken willen wij ook
ten aanzien van de andere hulpmiddelen
van de huisarts volgen, zoals het laborato
rium, de verlostas, praktijkruimte, huisarts-
assistentie enz.

2. Voor velen onzer is het op de hoogte blijven
met de medische literatuur en de vorderin
gen der medische wetenschap een probleem.
Om hierin te voorzien, wordt getracht een
documentatie-systeem_voor huisartsen op te
lTouwen en waarvan wij verwachten dat zij

voor huisartsen een grote inlichtende en voor
lichtende waarde zal hebben.

3. Verschillende instanties hebben ons reeds nu
spontaan toezeggingen gedaan behulpzaam
te willen zijn bij vormen van wetenschappe
lijk onderzoek o.a. ten aanzien van de mor
biditeit en ten aanzien van methoden voor het
uitwerken van het opsporen van carcinomen
en het toetsen van geneesmiddelen.

4. Er bestaan mogelijkheden cursussen te volgen
ïEstudie -oep
dTbiograF{dTnarnnese en in het voeren
Shu1i&eij*ëk ondef1iding_van zeer be
kwame dÏkiiidi -- —

5. HFM&dIhiii en Publicatieblad N.H.C.
zal men pogen tot een goed periodiek te doen
uitgroeien.

De mogelijkheden zijn er!
Gij ziet het is alles nog maar weinig, maar moge
lijkheden zijn er te over, indien gij althans zelf hier
in wilt medewerken. Onze plannen zijn nog zeer on
volledig. Er zal nog veel fantasie, doorzettingsver
mogen en geloof in eigen mogelijkheden en opgave
nodig zijn om een huisartsengenootschap te heb
ben, dat aan zijn gesteld doel beantwoordt: de we
tenschappelijke uitoefening der geneeskunst door
huisartsen te bevorderen.
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