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Huisarts en wijkverpleegster nemen samen een be
langrijk aandeel in de gezondheidszorg. Weliswaar 
oefenen zij beiden hun taak op zeer individuele wij
ze uit en hebben beiden zodoende hun eigen, on
derling verschillende contacten met de patH~nten, 
doch het nuttig effect voor de patient zal toch 
vooral moeten voortkomen uit een harmonieuze sa
menwerking tussen de huisarts en de wijkverpleeg
ster. Die samenwerking moet hierin worden gevon
den, dat huisarts en wijkverpleegster er naar streven 
wederkerig elkanders hulp en steun te zijn. 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap kan het 
zich zeker tot taak rekenen deze samenwerking 
huisarts-wijkverpleegster te bevorderen. Om daar
toe te geraken zal het nodig zijn, dat aan beide kan
ten meer inzicht wordt ontwikkeld om trent ieders 
aandeel in deze samenwerking, hetgeen kan worden 
bereikt door het leggen van betere, nauwere contac
ten tussen heiden. De mogelijkheid tot bevordering 
van dit contact zal uiteraard in belangrijke mate 
worden bepaald door de persoon van huisarts en 
van wijkverpleegster en bovendien zijn er regionale 
verschillen in het algemeen in het werk van de wijk
verpleegster, die het ook al weinig eenvoudig ma
ken in algemene richtlijnen een handleiding te bie
den, welke aan de relatie huisarts-wijkverpleegster 
ten goede zou kunnen komen. 
Niettemin blijft het, persoonlijkheidsstructuur van 
betrokkenen en regionale ontwikkelingen ten spijt, 
van groot belang de samenwerking tussen huisarts 
en wijkverpleegster zo goed mogelijk te doen zijn. 
Ongetwijfeld zal een breder inzicht in elkanders 
taak en in de onderlinge waardering daarvan nog in 
belangrijke mate daartoe kunnen gaan bijdragen en 
het is daarom verheugend, dat het onderwerp rela
tie huisarts-wijkverpleegster aan de orde zal komen 
op het congres, dat de Algemene N ederlandse Ver
eniging Het Groene Kruis in de herfst van 1961 ter 
gelegenheid van haar 50-jarig: bestaan zal houden. 
Onderwerp van dit congres zal zijn: "Het Groene 
Kruis in de branding". Men hoopt met de behande
ling van dit thema de binding tussen de vereniging 
en haar leden te versterken en haar werk nader tot 
de leden te brengen. Een van de facetten van dit 
werk is de samenwerking tussen huisarts en wijk
verpleegster, waarbij zal zijn overwogen dat de 
taak van de wijkverpleegster sinds de oprichting 
van de vereniging grote veranderingen heeft onder
gaan. Weleer was haar voomaamste werk de pa
tient thuis te verplegen, doch de evolutie van de 
gezondheidszorg heeft de vereniging en haar leden, 
en daarmee vooral de wijkverpleegster gaandeweg 
geheel nieuwe taken opgelegd: voedingsvoorlich-

ting, kankerbestrijding, reumabestrijding en zo 
meer. Die evolutie in de gezondheidszorg heeft bo
vendien geleid tot preventieve geneeskunde, posi
tieve gezondheidszorg enzovoort met daarbij aange
paste of daarnaast ontwikkelde diensten - maat
schappelijk werk, medisch opvoedkundige bureaus, 
enzovoort - die het Kruiswerk ten nauwste raken, 
zij het dat het grote belang van dit Kruiswerk nog 
steeds ligt in het accentueren van de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van individu en gezin voor de 
gezondheid. Daarbij is de wijkverpleegster de zeer 
persoonlijke, tevens onmisbare schakel tussen die 
veelheid van sociaal-medische voorzieningen en 
mogelijkheden en de leden der vereniging; zij is de 
vertrouwde en bekende figuurdie in het persoon
lijke contact met de patienten deze sociaal-medische 
voorzieningen en mogelijkheden kan realiseren en 
tot het nuttig effect, dat ze beogen, kan herleiden. 
Te haren opzichte kan van verpleegster in de meest 
enge zin van het woord niet meer worden gespro
ken. 
In gelijke mate, zij het dan op andere wijze en in 
andere verhoudingen, heeft de huisarts, naast zijn 
zeer individuele zorg voor zijn patient, een aandeel 
in de algemene gezondheidszorg toebedeeld gekre
gen en het kan slechts nuttig zijn om, bij duidelijke 
verkenning van de plaats, welke huisarts en welke 
wijkverpleegster in het medisch-sociale vlak thans 
innemen de samenwerking huisarts-wijkverpleeg
ster nog eens aandachtig te beschouwen en even
tuele mogelijkheden tot verbetering van die samen
werking: niet ongebruikt te laten. 
Dit zal op bedoeld congres van Het Groene Kruis 
geschieden. In een der secties, waarin dit congres 
zal worden verdeeld, zuHen ten aanzien van de sa
menwerking huisarts-verpleegster twintig stellin
gen ter discussie worden gesteld. Deze steHingen, 
besproken in regionale, op initiatief van de provin
ciale besturen van Het Groene Kruis gevormde dis
cussiegroepen laten wij hier volgen, opdat ook de 
huisarts zich daarop kan bezinnen; wellicht geven 
ze hem aanleiding daarover van gedachten te wis
selen met collegae, mogelijk kunnen ze onderwerp 
van gesprek worden tussen een aantal huisartsen 
enerzijds en enkele wijkverpleegsters anderzijds en 
kunnen deze discussies op zichzelf reeds een bij
drage vormen tot de verbetering van het contact 
tussen huisarts en wijkverpleegster, waarnaar moet 
worden gestreefd. 

De twintig stellingen zijn de volgende: 

1 H et is belangri;k dat arisen en wiikverpleegsters 
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in goede verstandhouding met elkaar samenwerken 
en dat ieder begrip heeft voor de specifieke moei
lijkheden waarmee de andere te kampen heeft. Deze 
samenwerking moet actief door beide partijen wor
den nagestreefd. 
Daar, waar tussen huisarts en wijkverpleegster on
voldoende samenwerking bestaat, neigt de huisarts 
er vaak toe de wijkverpleegster geen verdere taken 
meer op te leggen onder motivering, dat zij het 
toch al zo druk heeft. Het lijkt alsof de huisarts 
hiermee de wijkverpleegster spaart; in werkelijkheid 
ec:hter heeft zijn afzijdige houding ten gevolge, dat 
de bevolking minder goed wordt verzorgd dan ma
gelijk is. Bovendien dat aan de plaatselijke besturen 
der Kruisorganisaties de prikkel wordt onthouden 
meer wijkverpleegsters aan te trekken. De arts zorge 
verder dat de wijkverpleegster voldoende is ge'in
formeerd over haar patienten. Deze informatie kan 
het beste worden gegeven door zo mogelijk een re
gelmatig persoonlijk contact, eventueel telefonisch. 
In elk geval is het gewenst, dat op het briefje aan 
de wijkzuster iets meer staat dan aIleen naam en 
adres van de patient. 

2 De huisarts dient goed te zijn geinformeerd over 
de opleiding tot verplegende en die voor de aante
kening kinderverpleging, kraamverpleging en wiik
verpleging, alsmede over de daaraan verbonden 
bijscholingen. H ii dient van veranderingen in deze 
opleiding op de hoogte te worden gehouden. 
Teneinde de wijkverpleegster optimaal te kunnen 
inschakelen bij de geneeskundige verzorging van 
zijn patienten is het noodzakelijk, dat de huisarts 
nauwkeurig op de hoogte is van de taken, welke zij 
kan verrichten en van de taken, welke de Kruis
vereniging haar heeft opgedragen. 

3 De medische student dient niet alleen te ziin 
geinformeerd over de wiikverpleegstersopleiding, hij 
moet ook in ziin opleiding Ieren hoe de wiikver
pleegster zelfstandig een eigen taak en verantwoor
delijkheid heeft, waarbij nauw contact met de me
dicus noodzakeliik is. 
Hier is een desideratum, dat zonder discussie om
trent de achtergrond van deze stelling en de mid
delen om dit uit te werken, op deze plaats wordt 
gegeven. Het zou weI eens de sleutel kunnen zijn 
voor een effectieve samenwerking in de toekomst. 

4 De tu'iikverpleegster zal haar taak niet voldoende 
kunnen uitvoeren, indien zij niet, wat betreft dia
gnose en therapie, op redeli;ke wiize is ge'informeerd 
door de arts. Zoais bekend, heeft ook de wijkzuster 
een zwijgplicht. 
Verwezen moge worden naar het commentaar op 
stelling 1. 

5 Het behoort niet tot de taak van de wiikverpleeg
ster de huisarts op ziin spreekuur te assisteren. 
Slechts bii hoge uitzondering kan incidenteel haar 
assistentie worden ingeroepen. 

6 Bii het verzoek aan de wiikverpleegster om in
jecties te geven is het gewenst rekening te houden 
met haar ovenge werk. 

Het komt soms voor dat huisartsen injecties laten 
geven door de wijkzuster, terwijl het hun weinig 
tijd zou kosten deze injecties zelf toe te dienen. De 
bezwaren van de wijkverpleegsters zijn uiteraard 
niet gericht tegen de opdracht injecties te geven 
als zodanig, maar tegen de achteloosheid waarmee 
dit weI eens geschiedt. Komt de wijkverpleegster 
voor de moeilijkheid te staan dat het geven van 
injecties in een onevenredige verhouding staat tot 
haar overige werkzaamheden, dan verdient het 
overweging haar aIleen dan injecties te laten geven 
als zij dit met haar overige werk kan combineren, 
bijvoorbeeld tijdens een verpleegbeurt of tijdens 
haar spreekuur. Ook op dit gebied is overleg tussen 
huisarts en wijkverpleegster zeer gewenst. 

7 De wi;kverpleegster heeft als regel geen taak bi; 
de partus. 

In het algemeen is het niet de taak van de wijkver
pleegster, behoudens in spoedgevallen, bij beval
lingen te helpen. Daarvoor zijn de kraamverzorg
sters. Het lijkt weI zeker cl.at het eigenlijke werk 
van de wijkzuster, zowel op verplegend als op pre
ventief gebied, haar niet toestaat langdurig bij 1>& 
vallingen aanwezig te zijn. 

8 De samenwerking tussen huisarts en wi;kver
pleegster wordt bevorderd door een regelmatig per
soonliik of telefonisch contact. 

Indien op een dorp een of twee artsen zijn gevestigd 
en er is een wijkverpleegster, dan is een regelmatig 
contact, waarbij de wijkzuster even aanloopt na 
het spreekuur om nieuwe en lopende gevallen te 
bespreken, gemakkelijk te leggen. Moeilijker wordt 
dit in grotere plaatsen en steden. Toch is ook hier 
contact mogelijk door een voldoende berichtgeving 
van de arts naar de zuster en door telefonische in
formatie van de zuster bij de arts tijdens het spreek
uur of door min of meer regelmatig bezoek. Van 
alle werkzaamheden, welke door de arts en door de 
wijkverpleegster worden verricht, behoort het ple
gen van onderling overleg en het opbouwen van een 
goede samenwerking tot de groep van de zeer es
sentiele verrichtingen. Hiervoor zal in elk geval tijd 
moeten worden gevonden, desnoods ten koste van 
andere, minder essentiele taken. 

9 De verzorgende taken van de wi;kverpleegsters 
dienen zoveel rnogeliik door anderen te worden 
overgenomen, waarbij de wi;kverpleegster zelf het 
toezicht bUift houden. 

Ret verzorgende gedeelte omvat de werkzaamhe
den, waarvoor geen speciale verplegingsdeskundig
heid nodig is en die dus ook door anderen met de 
nodige zorgzaamheid kunnen worden gedaan, zoals 
wasbeurten bij bejaarden en aan- en uitkleden van 
chronische zieken. Ais er door het verdere werk te 

(1961) huisarts en wetenschap 4,119 



weinig tijd voor deze verzorgende taak overblijft, 
kan de wijkzuster andere krachten instructies geven 
dit werk over te nemen. Daarbij wordt in de eerste 
plaats gedacht aan familieleden, huisgenoten of bu
ren. Daarnaast aan 'bet inschakelen van vrouwen
vereiugingen, personen of ziekenverzorgsters. De 
wijkzuster blijft dan het toezicht houden. Mocht het 
inschakelen van andere krachten niet gelukken, dan 
zal de wijkzuster dit werk zelf moeten blijven ver
rich ten. 

10 De laatste hulp zal als regel slechts aan die 
patienten worden verleend, die reeds door de wiik
verpleegster werden verzorgd; in geen geval zal de 
wiikverpleegster door de begrafenisondernemer kun
nen worden ingeschakeld voor dit werk. 

Hier is veel afhankelijk van plaatselijke omstandig
heden en toevallige gebeurtenissen, en hier moet 
zeker ook de nodige soepelheid worden betracht. 

11 De wiikverpleegster heeft een taak bij de pre
nata Ie zorg. 

Deze taak kan bestaan uit: individuele voorlichting 
over voeding, persoonlijke hygiene, propaganda 
voor het bezoeken van de moedercursus, voor de 
hulp van de gediplomeerde kraamverzorgster en 
voor tijdig begin van de prenatale zorg. 

12 Het is gewenst, dat de wiikverpleegster bezoe
ken brengt bij baby's en kleuters op verzoek van de 
Leider van het consultatiebureau. Vit kan ook gebeu
ren op verzoek van de huisarts, indien hij in ziin 
praktijk buiten het consultatiebureau om kinderen 
controleert. Hierbij is contact tussen huisarts en 
bureauleider gewenst. 

In het tweede gedeeite van deze stelling wordt een, 
uit organisatorisch OOgpWlt, moeilijk pWlt aange
sneden, dat vooral bij de wijkzusters zelf soms enige 
weerstand oproept. Immers, er is in de grotere plaat
sen een consultatiebureau, dat meestal door de 
districtskinderarts wordt geleid en daarnaast zijn er 
huisartsen, die op verzoek van de ouders baby's of 
kleuters controleren, dus kinderen die niet naar het 
bureau van de Kruisvereniging gaan. Indien de huis
arts nu merkt dat er zich wat voeding of opvoeding 
betreft moeilijkheden voordoen, kan hij de hulp van 
de wijkzuster inroepen om tijdens een rustig huis
bezoek over deze moeilijkheden te spreken, zoals dit 
ook gebeurt op verzoek van de leider van het con
sultatiebureau. 

13 Het is gewenst dat de wijkverpleegster door 
huisbezoek of anderszins propaganiJa maakt voor 
een regelmatige controle van baby en kleuter. 

14 De wijkverpleegster heeft een taak bij de geor
ganiseerde inentingen. Deze taak bestaat niet aUeen 
uit propagandabezoek en assistentie, maar oak en 
vooral uit bezoek bij nalatige ouders. 

15 Zo goed als de wijkverpleegster een taak heeft 

bij de tuberculosebestrijding, heeft zij die oak op 
andere gebieden van lichamelijke gezondheidszorg, 
bijvoorbeeld bestrijding van reuma en kanker en 
zorg voor lichamelijk geb·rekkigen. Zij kan deze taak 
verrichten door huisbezoek op verzoek van de con-
sultatiebureauleider, maar ook op verzoek van de 
behandelende arts (huisarts of specialist). 

Het is duidelijk dat hieraan dezelfde bedoeling ten 
grondslag ligt als aan stelling 12, en weI dat huis
artsen meer gebruik maken moeten van hulp van 
de zuster als dat nodig is. De zuster weet vaak meer 
dan de huisarts op het gebied van technische voor
zieningen, zoals speciaal eetgerei, stoelen, w.c.'s, 
blokken voor trappenlopen en vele andere dingen. 
Zij kan hierbij gebruik maken van de hulp en voor
lichting van de betreffende districtsverpleegsters. 

16 De wijkverpleegster heeft een taak bij de gees
telijke gezondheidszorg. 

Deze taak ligt op het gebied van v66r- en nazorg en 
weI hoofdzakelijk als vertrouwde van de patient en 
diens familie en zodoende als schakel tussen arts 
en patient. Zowel de huisarts als de psychiater en 
de districtszuster van de sociaal-psychiatrische 
dienst kllilnen, indien 'bet geval zich daartoe Ieent, 
er voordeel van hebben als de wijkzuster in hun 
zorg wordt betrokken. 

17 Op het gebied van de gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding, zowel individueel als in groepsver
band, heeft de wiikverpleegster een belangriike 
taak. 

Men kan hier denken aan aIle mogelijke hygienische 
aanwijzingen, die de zuster individueel kan geven 
tijdens haar contact met de gezinnen, maar ook aan 
eenvoudige cursussen over huiselijke ziekenverple
ging, hygiene en voedingsvoorlichting; indien zij 
niet in staat is dergelijke cursussen of gespreksgroe
pen zelf te leiden, kan zij deze organiseren met be
hulp van de daarvoor aangewezen deskWldigen. Op 
het gebied van de positieve gezondheidszorg kan 
men denken aan opvoedingsmoeilijkheden, waarbij 
de zuster van advies kan dienen, of, indien nodig, 
naar de arts kan verwijzen. Hier ligt nog een groot 
terrein braak. 

18 Het vrouwelijk element, dat de wijkverpleegster 
in de gezondheidszorg brengt, is van essentieel be
lang. 

Tijdens de opleiding van de verpleegster is er veel 
theoretische stof door haar geest gegaan, die zij als 
vrouw heel anders heeft verwerkt dan een man 
doet. Zo zal de wijkverpleegster vaak een betere 
kijk hebben dan de arts op sociale omstandigheden, 
problemen van huisvesting, kleding en voeding; zij 
zal vaak meer in details beiangstelling hebben voor 
moeilijkheden,die een kind in een gezin heeft, en 
ook is de aandacht van een vrouw voor de oud ge
worden mens een heel andere dan die van de man. 
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19 Het is gewenst, dat de wi;kverpleegster bi; oJ 
haar bemoeienissen met een patient of diens gezin 
in overleg treedt met de huisarts van de patient, met 
name indien zi; deze bemoeienissen verricht op ver
zoek van anderen dan de huisarts. Bi; twi;fel pleegt 
zi; overleg met de medisch adviseur van haar be
stuur. 
Het kan zijn dat de patient buiten zijn eigen huis
arts om een andere arts raadpleegt. Het kan ook 
zijn, zoals ' s zomers gebeurt, dat een patient hulp 
vraagt indien hij elders verblijft. De verantwoorde
lijkheid voor de patient berust tenslotte bij de arts, 
zodat hier door de zuster met beleid moet worden 
gehandeld. 

20 Bi; de hulpverlening aan de patient door huis
arts en wi;kverpleegster is het gewenst voor elk in
dividueel geval een onderlinge taakverdeling te 
overwegen en daarover met elkaar te spreken. 
Zo kan men zich voorstellen dat de arts bepaalde 
problemen aan de wijkzuster toevertrouwt, men kan 
zich ook voorstellen dat de zuster op problemen stuit 
bij haar patienten, waarop zij de arts attendeert. 

Deze twintig stellingen met commentaar, dit hele 
probleem over de efficiente samenwerking tussen 
huisarts en wijkverpleegster, laat zich in een zin 
samenvatten: er moet wederzijds begrip voor elkaar 
en voor elkaars mogelijkheden bestaan en vooral: er 
moet veelvuldig contact zijn. Het is duidelijk dat dit 
probleem in een stad geheel anders ligt dan op het 
platteland. 

Deze stellingen met commentaar zijn besproken zo
weI in de medische commissie van de Algemene 
Nederlandse Vereniging Het Groene Kruis als in het 
bestuur van het N.H.G. Dat betekent niet dat deze 
stellingen imperatief zijn, evenmin dat enerzijds het 
Groene Kruis, anderzijds het N.H.G. deze stellin
gen voetstoots als de enige mogelijke oplossing aan
nemen. Dat is ook niet mogelijk, daar werkterrein 
en personen van arts en verpleegster zo uiteenlo
pend zijn. 
Het Congres van het Groene Kruis in 1961 is een 
plaats om hierover verdere discussie te voeren. Een 
andere plaats zou kunnen zijn een werkgroep huis
arts-Kruisvereniging, die mede voor dit doel zou 
kunnen worden opgericht. Indien daarvoor belang
stelling be staat, kan men hierover contact opnemen 
met de secretaris van het bestuur van het N.H.G. 
Overigens is het Congres van het Groene Kruis 
slechts aanleiding tot deze probleemstelling. Het 
spreekt vanzelf dat dit een Kruisprobleem bij uit
stek is en niet aIleen het Groene Kruis regardeert: 
Wit-Gele en Oranje-Groene Kruis zijn hier in even 
sterke mate bij betrokken. 

Rapport over de taak van de wijkverpleegster (1956) Uit
gave Alg. Ned. Ver. Het Groene Kruis. 

Schenk, M. G. en J. B. Th. Spaan (1960) "Met z'n allen". 
Uitgave Alg. Ned. Ver. Het Groene Kruis. 

Verhouding Kruisorganisaties-huisartsen (1958) Uitgave Pro
vinciale Raad voor de Volksgezondheid, Utrecht. 

Verzame1de gegevens uit de administratieregisters van wijk
verpleegsters over de jaren 1956 en 1957 (1958) Uitgave 
Alg. Ned. Ver. Het Groene Kruis. 

Experiences of a general practitioner in psychotherapy· 

BY HARRY N. LEVITT, GENERAL PRACTITIONER, LONDON 

Dr Jongsma, Prof. Muntendarn, members of the Ne
derlands Huisartsen Genootschap, Ladies and Gent
lemen, my first duty is to express my deep appre
ciation of the honour in asking me to speak at this 
important meeting. It is most significant to me that 
I am privileged to speak in the vicinity of Leiden 
University where Herman Boerhaave lived and 
worked. I wish to pay my humble tribute to this 
great Dutch physician. 
My contribution to this discussion involves my as
sessment of 
a the prevalence of emotional disorders in general 
practice, and this is concerned with the diagnosis of 
the condition; 
b the problems involved in attempting treatment 
with or without the help of specialists; 
c the recognition of a "general practitioner me
thod" of treatment and 
d finally, the value of psychotherapy in general 
practice. 
* Voordracht voor de Boerhaave-cursus te Leiden, voor huis

artsen over medische psychologie, 7-9 april 1960. 

Psychotherapy .. definition. By psydhofherapy in 
general practice I mean first and foremost listening 
in a sympathetic manner to a patient who is allowed 
to speak freely of his complaints. In addition this 
will require interpreting what I hear, advice and 
reassurance at a later date, and sometimes the pre
scribing of medicine. 

Details of my practice. I have been in single-handed 
practice in the same street for the past twentyfive 
years, except for six years absence in the army dur
ing the last war. The majorits of my patients are 
registered under the National Health Service and I 
have almost a full list. The patients are drawn from 
all grades of the social scale. The sexes are almost 
equally divided with a slight predominance of wo
men. I also have about sixty patients between the 
ages of 80 to 92 years of age. 
I work by an appointment system and have the full 
time services of a trained medical secretary-recep
tionist. I have direct access to full radiolOgical and 
laboratory services, also for domiciliary investiga-
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