
materiaal via het vas deferens naar de epididymis. 
Aangetoond is dat urine bij £link persen kan terug
vloeien in het vas deferens en de cauda van de 
epididymis kan bereiken. Dit is waarschijnlijk ook 
de verklaring voor de zogenaamde "traumatische 
epididymitis" die ontstaat na een val, verstappen, 
zwaar tillen en wat dies meer zij. Bacteriologisch 
onderzoek is vaak onbevredigend en moeilijk uit te 
voeren, behalve ten tijde van exacerbaties. Hoewel 
deze aandoening vooral op middelbare leeftijd 
voorkomt zijn jonge mannen en ook jongens niet 
ervoor gevrijwaard. Er moet echter worden ge
waarschuwd tegen het lichtvaardig stellen van de 
diagnose epididymitis bij jonge mannen en vooral 
bij kinderen, omdat men dan het risico loopt een 
torsio testis die tot het verloren gaan van de be
trokken testikel voert, over het hoofd te zien. Een 
acute zwelling van de scrotuminhoud, vooral op
tredend onder de leeftijd van twintig jaar, moet in 
de eerste plaats de verdenking wekken dat men 
met een torsie te maken kan hebben. Bij enige 
twijfel omtrent de juiste diagnose is een exploratie 
op zo kort mogelijke termijn geindiceerd. 

Men kan zich afvragen wanneer men tot een 
meer uitgebreid urologisch onderzoek moet over
gaan. Is de eerste keer dat men een urinewegin
fectie vindt een voldoende reden en geldt hetzelfde 
voor de urolithiasis? Is de eerste aanval of zijn de 
eerste aanvallen waarbij concrementjes worden ge
produceerd, voldoende om een verder uitgebreid 
urologisch onderzoek te wettigen? Naar mijn me
ning zal het antwoord op beide vragen een volmon
dig ja moeten zijn. In een recent referaat in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde door 
V oute komt dit probleem ook naar voren en weI bij 
zijn bespreking van de artikelen van Hodson en 
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Vandaag is in verschillende toonaarden de sa
menwerking tussen huisarts en wijkverpleegster of 
fysiotherapeut bezongen. Het betrof hier slechts 
voorbeelden van samenwerkingsvormen die met 
andere zouden kunnen worden uitgebreid. Er is ge
sproken over de mogelijkheden en over de moeilijk
heden welke samenwerking met zich kan brengen 
en er is verslag uitgebracht over opgedane ervarin
gen. Wij zullen ons nu moeten bezinnen op de 
vraag of er een toekomstperspectief is. 

Er wordt tegenwoordig tot vervelens toe over 
samenwerking gesproken. Dit gebeurt niet alleen in 
medische kringen; daarbuiten hanteert men dit be-

'f Voordracht, gehouden op het twaalfde N.H.G.-congres, 
11 november 1967. 

Wilson en die van Normand en Smellie, respectie
velijk betreffende de ontwikkeling van een chroni
sche pyelonephritis bij kinderen, het rontgenologi
sche beeld van de pyelonephritis en het effect van 
een langdurige onderhoudstherapie bij de urine
infecties bij kinderen. In ongeveer 30 procent der 
urineweginfecties bij kinderen vonden de genoem
de auteurs een rontgenologisch aantoonbare oor
zaak. Dit was het geval bij de groep kinderen, 
die voor de eerste maal een urineweginfectie 
doormaakten, bij de recidiverende infecties was dit 
percentage ruim tweemaal zo groot. Bakker yond 
onder aIle urine-infecties bij kinderen in meer dan 
50 pro cent rontgenologische afwijkingen. 
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grip misschien nog vaker. Het feit dat samenwer
king zo vaak aan de orde wordt gesteld toont aan, 
dat deze als een probleem wordt gezien. Dit is niet 
zo onbegrijpelijk. De vrees bekruipt mij weI eens 
dat de samenwerking het lot zal ondergaan van de 
provo's: de al te grote welwillendheid van anderen 
maakte hen onmogelijk. Zal samenwerking ook 
worden belemmerd door de vriendelijke wijze 
waarop erover wordt gesproken? 

De mod erne maatschappij is er een geworden 
van specialisatie en differentiatie. De stormachtige 
ontwikkeling van wetenschap en techniek hebbell 
het onmogelijk gemaakt om een bepaald vakgebied 
geheel te beheersen. Dit maakte een steeds verder 
voortschrijdende specialisatie noodzakelijk en deze 
ging vaak zo ver, dat de beoefenaars van de ver-
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schillende specialismen elkander niet of nauwelijks 
meer konden begrijpen. Uit het verlangen hierin 
verandering te brengen is bijvoorbeeld de vraag 
naar een studium generale ontstaan, alhoewel dit 
niet het effect had dat aanvankelijk was bedoeld. 
Uit de angst voor het elkander niet meer verstaan 
is ook de tegenstand tegen een te vroege differen
tiatie in de medische opleiding gedeeltelijk te be
grijpen. 

Ret elkander niet meer verstaan en begrijpen 
wordt echter niet aIleen veroorzaakt door het han
teren van verschillende denkkaders en begrippen
stelsels en door het uiteenlopen van de kennis om
trent de dingen. De moderne .ontwikkeling bracht 
namelijk ook met zich, dat bepaalde deskundighe
den speciale maatschappelijke kaders vroegen, 
waarin deze deskundigheid ten nutte van anderen 
kon worden. aangewend. Zo ontwikkelde zich het 
gespecialiseerde en soms superspeoialistische zie
kenhuis in zijn moderne gedaante omdat de chi
rurg operatiekamer en personeel nodig had om zijn 
operaties te kunnen verrichten, omdat de rontgeno
loog over uitgebreide apparatuur moest kunnen 
beschikken voor zijn diagnostisch en therapeutisch 
werk, omdat de internist vele laboratoriumbepa
lingen moest kunnen laten uitvoeren en ook omdat 
patHinten behandeld, geobserveerd en verpleegd 
moesten kunnen worden. Ret ziekenhuis is in en
kele tientallen jaren geworden van een verpleeghuis 
tot een superspecialistisch onderwek- en behandel
centrum. Bepaalde processen, die nu niet verder 
zullen worden geanalyseerd, leidden tevens ertoe, 
dat de ziekenhuizen snel in aantal en omvang kon
den toenemen, zelfs in zo sterke mate dat zij nu 
meer dan 50 procent van het ziekenfondsbudget 
opslokken. 

Buiten het ziekenhuis ontwikkelden zich, welis
waar op een minder spectaculaire wijze, een groot 
aantal organisaties met het doel een zekere speci
fieke taak te gaan vervullen. Men denke daarbij 
aan de Kruisorganisaties, aan de Medisch Opvoed
kundige bureaus (M.O.B.'s), aan de bureaus voor 
levens- en gezinsmoeilijkheden, aan de consultatie
bureaus voor tuberculosebestrijding, aan de vele 
vormen van gespecialiseerd maatschappelijk werk, 
enzovoort. Al deze organisaties, instanties en in
stituten werden gecreeerd om de zieke of hulpbe
hoevende mens te helpen. Niemand kon echter 
langzamerhand meer dan een deelprobleem van 
een hulpzoekende oplossen. Dit gold zelfs voor die 
functionarissen, die "het algemene" in hun blazoen 
hadden geschreven: de huisarts, de wijkverpleeg
ster, de algemeen maatschappelijke werker. Ook zij 
konden niet meer aIle aspecten van een probleem 
overzien: zij hadden niet aIleen specialisten nodig 
achter zich, maar ook andersoortige algemene des
kundigen naast zich. 

Een completerende factor was bovendien, dat 
de moderne. maatschappij, vooral de stedelijke 
samenleving, bepaalde moeilijkheden schept met 
betrekking tot de bereikbaarheid van verschillen
de hulpverleners. De stedelijke samenleving is zo 

onoverzichtelijk, dat niet aIleen het elkander ken
nen en het vinden van hulpzoekers en hulpverleners 
moeilijk is, maar ook het kennen van de hulpver
leners onderling. 

* * * 
Ret is in deze gecompliceerde situatie dat de 

huisarts zijn werk moet trachten te verrichten. Rij 
is een eenling, hij is niet in enig organisatorisch 
verband opgenomen. En toch is hij de enige func
tionaris die elk gezin in elk geval ter beschikking 
staat. Dit kan van de andere hulpverleners niet 
worden gezegd; deze bieden vaak hulp ad hoc. De 
organisaties, instituten en inrichtingen, die tot stand 
kwamen voor hulpverlening aan patienten, betrok
ken de huisarts zelden of nooit intensief in hun 
structuur, iets wat hij trouwens vaak ook niet wens
teo 

De huisarts is blijven steken in de handhaving 
van zijn eenmansbedrijf. Ret verlangen naar be
paalde vormen van vrijheid, het "niemands knecht" 
willen zijn, een bepaalde visie op de essentie van 
het vrije beroep en de angst, dat anderen zich 
zouden mengen in de zeer persoonlijke relatie van 
huisarts en patient, zijn hieraan niet vreemd. Dit 
alles weerhoudt de huisarts ervan om grote orga
nisatorische verbanden aan te gaan of tot een nau
we samenwerking met anderen te komen. 

Men dient zich echter ernstig af te vragen of de 
huisarts, door aldus te handelen, niet langzamer
hand buitenspel komt te staan. Men moet overwe
gen of het huidige maatschappelijke patroon vraagt 
om anders opgebouwde structuren van de gezond
heidszorg. De ontwikkeling van de geneeskunde 
vroeg op een gegeven moment een zeer efficiente 
en deskundige taakverdeling binnen het ziekenhuis. 
Daar bleken verpleegsters en verpleeghulpen nodig 
te zijn, laboranten en analysten, huishoudelijke en 
administratieve hulpkrachten, rontgenanalysten en 
fysiotherapeuten. De samenwerking tussen de spe
cialisten moest eveneens steeds inniger worden, 
hetgeen stafvorming onvermijdelijk maakte. 

De ontwikkeling van de maatschappij en van de 
geneeskunde beide vragen buiten het ziekenhuis 
om een andere structuur van de gezondheidszorg. 
Bij het uitstippelen van een nieuwe stad of stads
wijk behoren mensen van velerlei disciplines rond
om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk een stad 
of een gedeelte ervan te ontwerpen. De stad be
hoort een organisch gestructureerde Jeefgemeen
schap te zijn of te worden, waarin de verschillende 
functies goed op elkander zijn afgestemd. Naar 
analogie hiervan kan men zeggen, dat, wat betreft 
de gezondheidswrg buiten het ziekenhuis, de vor
men van gezondheidszorg rondom het individu in 
zijn gezin ook goed op elkander dienen te worden 
afgestemd. Wat in het ziekenhuis is gebeurd, moet 
ook daarbuiten worden verwezenlijkt. Ook daar 
dienen samenwerkingsvormen te worden geschapen, 
ook daar dienen organisatorische verbanden te wor
den gecreeerd, waarbinnen deze samenwerking kan 
plaatsvinden, al moet men zich realiseren dat een 
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en ander nog moeilijker is te verwerkelijken dan bij 
het ziekenhuis het geval was. 

Ret huidige "ratjetoe" op het terrein vande ge
zondheidszorg, met een mengsel van vrije beroeps
beoefening en geinstitutionaliseerde zorg, van par
ticulier initiatief en overheidshandelen, van verzui
ling enzovoort, kan niet zonder meer een goede 
organisatie van de gezondheidszorg buiten het zie
kenhuis waarborgen. Men zal zodanige vormen 
moeten scheppen, dat daarbinnen de onderlinge 
samenwerking is gewaarborgd, dat daarin de COID

municatie goed kan verlopen en dat men op een 
optimale manier van elkanders deskundigheid kan 
gebruik maken. Pas dan zal de arts kunnen do en 
wat werkelijk "des artsen" is, de verpleegster dat
gene waarvoor zij speciaal is opgeleid en de maat
schappelijke werker hetgeen tot zijn eigen taken 
mag worden gerekend. Dan kan men van de des
kundigheid van fysiotherapeuten op de beste wijze 
gebruik maken en dan is hopelijk ook een goede 
samenwerking met dominee en pastoor beter moge
lijk dan thans. Voor de huisarts en voor de andere 
werkers kunnen dan bovendien arbeidsvoorwaar
den worden geschapen die zijn aangepast aan de 
moderne maatschappij. Dit vereist echter dat men 
de maatschappij buiten het ziekenhuis als een sa
menhangend geheel ziet, als de muren en het dak 
van het gebouw waarbinnen men zijn specifieke 
taak wil vervullen. 

* * * 

Er zal in het kader van dit slotwoord niet wor
den ingegaan op de vraag welke vormen het meest 
wenselijk zouden zijn en welke de meeste kans van 
slagen zouden hebben. Wij dienen ons echter weI 
te realiseren dat in een dergelijke structuur de on
derlinge samenwerking de essentie is die optimale 
beroepsuitoefening mogelijk maakt. Zonder offers 
te brengen is het gestelde doel niet te bereiken. 
Teneinde bepaalde vormen van vrijheid te verwer
yen, namelijk de vrijheid om het beroep op een op
tim ale en medisch verantwoorde wijze te vervullen 
en de vrijheid om vooral dat te do en waarvoor men 
is opgeleid, zal men op andere punten vrijheden 
moeten willen prijsgeven. Men zal zich in bepaalde 

verbanden moeten schikken: soms zal men zich 
moeten onderwerpen, in een ander verband zal 
men juist moeten leiding geven. Kortom, men zal 
zich aan anderen moeten storen. Men zou geneigd 
kunnen zijn te zeggen, dat tussen beide vormen van 
vrijheid moet worden gekozen, maar eigenlijk is er 
geen keuze. Indien de huisartsen hun beroep willen 
blijven uitoefenen, dan dienen zij die vormen te 
scheppen waarbinnen dit mogelijk is, terwijl verder 
die vormen moeten zijn aangepast aan de eisen van 
de moderne tijd. Wij dienen een organisatiestruc
tuur te aanvaarden zoals deze ook in de zieken
huizen no dig bleek te zijn, maar dan in ons geval 
aangepast aan de eisen van het extra-murale werk. 

Op de vraag, in de titel van dit slotwoord ge
steld, zou ik willen antwoorden dat er weI een toe
komstperspectief is indien men maar bereid is 
offers te brengen. Men behoeft zulks niet te dra
matiseren, men ontvangt er immers wat voor terug. 
Trouwens, men moet niet altijd denken aan het
geen men kan krijgen, maar vooral aan wat men 
kan geven. Dit geven behoeft men nu ook weer niet 
te idealiseren. Wij moeten ons bewust worden dat 
men in de samenleving zichzelf kwaad berokkent 
indien men alleen kortzichtig eigenbelang nastreeft. 
Ret is verstandig met de belangen en het heil van 
anderen rekening te houden. Ret is zelfs dwaas om 
dit niet te doen. Misschien wordt op korte termijn 
winst geboekt indien men slechts rekening houdt 
met de eigen positie, maar op lange termijn kan dit 
geheel anders uitpakken. Dit staaltje van inclusief 
denken moeten wij als huisartsen opbrengen. Doen 
wij dit niet, dan is de kans groot dat wij helemaal 
niet meer aan een gecoordineerde gezondheids
zorg toekomen, dat anderen steeds minder met ons 
gaan rekening houden, dat wij ons steeds meer iso
leren en dat wij steeds vaker buitenspel komen te 
staan. Ons beroep zal daardoor steeds zwaarder 
worden en steeds moeilijker te vervullen; het zal 
ook steeds minder aantrekkelijk worden voor een 
volgende generatie. 

Is er een toekomstperspectief? Ja, indien wij wil
len samenwerken met andere disciplines en met be
roepsgenoten, indien wij bereid zijn offers te bren
gen en indien wij de vruchten welke wijzelf daar
van kunnen plukken, willen herkennen. 
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