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De start van de groepspraktijk

In Nederland is het aantal groepspraktijken nog
gering. Gezien de ontwikkeling in de ons omrin
gende landen is een toeneming hiervan in de naas
te toekomst te verwachten.

In het rapport van de Commissie Huisarts
wordt positief over het oprichten van groepsprak
tijken gesproken; de overheid wordt geadviseerd
stimulerende maatregelen te treffen.

De commissie groepspraktijken van het Neder
lands Huisartsen-Instituut (N.H.I.) was in haar
door het N.H.I. uitgegeven rapport, nog niet in
staat de besproken aspecten aan de werkelijke si
tuatie in Nederland te toetsen. Mogelijk kunnen
onze ervaringen voor anderen van belang zijn.

Er bestaan vele redenen om tot de vorming van
een groepspraktijk over te gaan of dit juist niet te
doen. Deze redenen worden, behalve door de per
soonlijke geaardheid van de huisartsen, sterk door
de lokale situatie en de bestaande praktijkaccom
modatie beinvloed.

Van Es somde in zijn artikelen in huisarts en
wetenschap reeds diverse motieven op die aanlei
ding zouden kunnen zijn voor de vorming van
groepspraktijken. Wij willen in dit artikel slechts
onze eigen motieven noem en; voor beter begrip
hiervan zal eerst een korte schets worden gegeven
van de lokale situatie.

In Stolwijk, een vanouds vrijwel uitsluitend
agrarisch dorp, midden in de Krimpenerwaard,
vijf km ten zuiden van Gouda, werd gedurende de
afgelopen zestig jaar steeds door een huisarts
praktijk uitgeoefend. Ook een gedeelte van het
aangrenzende Berkenwoude, waar geen huisarts
is gevestigd, werd door hem geneeskundig ver
zorgd. Omdat zich vooral in de laatste jaren vrij
veel forensen in deze gemeenten vestigden, groei
de de praktijk van circa 3200 zielen in 1954 , het
jaar waarin Van den Dool de praktijk in Stolwijk
ovemam, tot ruim 4600 thans. Van dit aantal zijn
bijna 2 500 bij een ziekenfonds verzekerd. Om
dat de praktijk apotheekhoudend was, er geen
vroedvrouw in het praktijkgebied werkte en aIle
zuigelingen en kleuterbureaus door bovengenoem
de arts werden geleid, ontstond steeds meer een
situatie waarin met een voortdurende tijdnood
moest worden gewerkt, ondanks de hulp van echt
genote en later van een apothekersassistente, die
aanvankelijk een gedeeltelijke, later een gehele

dagtaak had. De praktijkruimte bood geen moge
lijkheid tot het aanstellen van een praktijkassisten
teo

Door ervaring met preventief geneeskundig
werk werd getracht om zoveel mogelijk secundai
re preventie in het normale werk van de huisarts
in te bouwen, een werkwijze welke men thans ook
weI surveillance noemt. Ook dit nam extra tijd in
beslag, wat ten koste ging van de tijd voor studie,
gezin en ontspanning. De kwetsbaarheid van een
eenmansbedrijf bij ziekte werd als een bedreiging
gevoeld. Ook was het soms moeilijk om een waar
nemer voor de vakanties te vinden. WeI bestond
reeds vele jaren een goed functionerende zondags
dienst, terwijl de collegial e verhoudingen met de
naburige collegae goed kond en worden genoemd.

Een tijdelijke oplossing werd gevonden door ge
durende drie jaren samen met een naburige col
lega een assistent aan te trekken, voor wie een wo
ning werd gekocht. Deze assistent werkte halve
dagen in de praktijk. Per dag legde hij tien tot
vijftien visites af; verder nam hij het kleuterbu
reau voor zijn rekening. Tijd ens vakanties nam hij
de gehele praktijk waar. De patienten accepteer
den dit op een bevredigende wijze , maar de [aar
lijkse wisseling van assistent was voor hen toch
weI een moeilijk punt. Daarom werd naar een de
finitieve oplossing uitgezien. Overdracht van de
helft van de praktijk, eventueel met associatie zou
een mogelijkheid zijn geweest. De grote moeilijk
heid leek daarbij welke patienten men dan weI en
welke men niet zou afstoten. Een geografische
scheiding zou ook mogelijk zijn geweest. Maar dan
was van een vrije artsenkeuze vrijwel geen sprake
meer.

De voorkeur ging daarom uit naar de vorming
van een groepspraktijk, omdat de praktijk daar
door als geheel intact zou blijven, terwijl een zo
intensief mogelijke samenwerking zou kunnen
worden gerealiseerd. Het stimulerende daarvan
was reeds gebleken tijdens de samenwerking met
de assistenten. Het wetenschappelijke onderzoek
zou dan tevens kunnen worden gecontinueerd en
mogelijk geintensiveerd. De praktijk in Stolwijk
leent zich daartoe bijzonder goed, omdat de uit
komsten op een nauwkeurig bekende populatie
kunnen worden betrokken, aangezien het medische
kaartsysteem periodiek wordt bijgehouden aan de
hand van het bevolkingsregister van de gemeente.
Bovendien zou de zich nieuw te vestigen collega
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niet verplicht 'zijn om een eigen praktijkaccommo
datie te bouwen, maar zou men gezamenlijk iets
nieuws kunnen stichten. Dit was des te aantrekke
lijker omdat de bestaande accommodatie ook niet
meer aan de moderne eisen beantwoordde. Boven
dien lag het boeiende van het opzetten van een
groepspraktijk in het bezig zijn met iets nieuws.

Door bemiddeling van collega Brouwer van het
N.H.I., waar Spoelstra zojuist een orientatiecursus
had gevolgd, kwamen wij met elkander in contact.
Spoelstra en zijn echtgenote waren in de gelegen
heid om mede te werken aan het cardiologische
bevolkingsonderzoek dat toen juist in Stolwijk
plaatsvond. Daarna nam hij enkele weken de prak
tijk waar. Al spoedig bleek voldoende overeen
stemming in idealen en waardering voor elkanders
werkwijze aanwezig te zijn, om tot een proefperio
de te besluiten. Voorafgaande aan deze proefperi
riode orienteerde Spoelstra zich in Engeland om
trent groepspraktijken aldaar. Hij bezocht boven
dien een aantal huisartsen die in een bepaald ver
band samenwerkten, zoals in de groepspraktijk in
Hoensbroek. Hoewel Spoelstra de bezwaren van
een eenmanspraktijk slechts uit enkele waarne
mingen kende, spraken de bekende theoretische
voordelen van een groepspraktijk hem weI aan.

Tijdens de proefperiode die een half jaar duur
de, werkte Spoelstra als assistent op een door de
Maatschappij goedgekeurd contract, dat de uit
eindelijke vorming van een groepspraktijk in het
vooruitzicht stelde. Onze wijze van samenwerking
werd door ons door middel van een circulaire aan
de patienten bekend gemaakt. Wij trachtten met
een zoveel mogelijk zoals in een groepspraktijk te
werken. De praktijk werd in het begin noodge
dwongen gevoerd vanuit de oude accommodatie bij
Van den Dool thuis. Van den Dool hield twee
ochtend- en twee middagspreekuren en Spoelstra
drie ochtend- en een middagspreekuur. AIle
spreekuren werden volgens een reeds enkele jaren
bestaand afspraaksysteem gehouden, waarbij per
kwartier met twee patienten een afspraak werd ge
maakt.

In de circulaire verzochten wij patienten die in
het oostelijke praktijkgedeelte woonden, zoveel
mogelijk van de diensten van Spoelstra gebruik te
willen maken, maar wij hielden de mogelijkheid
van een keuze tussen ons beiden uitdrukkelijk open.
Deze regionale indeling voldeed bijzonder goed
en inderdaad niet aIleen omdat hierdoor een £link
aantal kilometers bij het visite rijden werd ge
spaard. Merkwaardig was dat een groot gedeelte
van het overigens geringe aantal gezinnen uit het
praktijkgebied dat aan Spoelstra was toebedacht
en die niet wilden veranderen, families betrof met
wie Van den Dool vaak naar zijn gevoel geen op
timale relatie had. Een niet-regionale indeling zou
aanvankelijk wellicht tot een ongelijke verdeling
van het werk hebben geleid en mogelijk ook tot
frustratiegevoelens bij de gevestigde arts, wan
neer patienten, met wie in de loop der jaren een

goede band was ontstaan, zich niet langer tot hem
hadden gewend. Nu deden zij dit op zijn eigen ver
zoek en wij hadden het gevoel dat het werk goed
was verdeeld. Wij trachtten ook in deze proefpe
riode de patienten aan het idee te laten wennen
dat zij feitelijk twee huisartsen hadden.

Door de gescheiden spreekuren en de te be
perkte ruimte waren wij van mening dat tijdens
de proefperiode de samenwerking nog niet opti
maal was. Zelfs nu hebben wij nog niet het gevoel
aan het einde van een zekere ontwikkeling te
staan. Wij verwachtten dat een gezamenlijk prak
tijkgebouw waarin wij gelijktijdig spreekuur kon
den houden, hierin verbetering zou brengen. De
proeftijd en het begin van onze definitieve samen
werking werd dan ook voor een groot gedeelte in
beslag genomen door de nieuwe bouwplannen. Na
een half jaar hadden wij beiden het gevoel dat de
proefperiode kon worden beeindigd, Er werd een
maatschapscontract opgesteld, getekend en door
de Maatschappij goedgekeurd.

Dit contract omvat negen foliovellen tekst; het
voorziet in een groot aantal eventualiteiten. On
der andere geeft het de procedure aan die bij ge
schillen dient te worden gevolgd. Het geldt voor
vijf jaar en het wordt daarna steeds voor een jaar
stilzwijgend verlengd. De samenwerking kwam tot
stand op basis van volkomen gelijkgerechtigdheid.
De halve praktijk en de halve apotheek werden
door Spoelstra overgenomen. Ieder nam de helft
van het instrumentarium van de ander over. Zo
werden praktijk, apotheek en instrumentarium ons
beider eigendom. Bij al deze transacties was de
hulp van een goede Iinanciele deskundige die het
vertrouwen van ons beiden had, noodzakelijk.

Door de uitstekende medewerking van het
Groene Kruis - de enige plaatselijke Kruisvere
niging - waren wij in de gelegenheid voor eigen
rekening ons gezamenlijke praktijkgebouw op eigen
grond bij het bestaande Groene Kruisgebouw te
doen aansluiten. Dit gebouw bevindt zich op slechts
enkele honderden meters van onze woonhuizen.
Verwacht werd dat hierdoor een optimale samen
werking met de daar werkzame krachten - wijk
verpleegster, sociale werkster, heilgymnast, dietiste
en pedicure - zou kunnen worden vergemakkelijkt.
Zodoende zou de zogenaamde wijkgezondheidsge
dachte gestalte kunnen krijgen. Dit aspeot van ons
experiment was ook de reden dat een aanvraag om
subsidie bij het ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid uiteindelijk na een aantal bespre
kingen werd gehonoreerd.

Omdat Van den Dool tien jaar lid was ge
weest van de Commissie Praktijkvoering van het
N.H.G., konden de in deze groep ontwikkelde
principes bij het ontwerp worden gerealiseerd.
Ook de afdeling voorlichting van het N.H.I. dien
de ons van advies.

Op de tekening is te zien hoe de doktersassis
tente, die het kaartsysteem onder haar bereik
heeft, een centrale plaats inneemt. Zij kan direct
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in de behandelkamer komen en zij heeft doorgeef
mogelijkheden voor medische bescheiden naar bei
de spreekkamers. De spreekkamers dienen vrijwel
uitsluitend voor het gesprek. Daamaast hebben
beide arts en ieder de beschikking over een don
kere kamer, die tevens als geluidssluis naar de be
handelkamer dient en als kleedkamer. Bovendien
is er een onderzoekkamer van waaruit de patient
kan vertrekken zonder de spreekkamer te passe
reno Bij vertrek behoeft de patient ook niet door
de wachtkamer te lopen, tenzij hij de voorgeschre
yen medicamenten direct medeneemt. De assisten
te heeft gemakkelijk toegang tot de gemeen
schappelijke behandelkamer, die door middel van
een plastic gordijn optisch in twee ruimten is te
verdelen. In de behandelkamer bevindt zich ook
het laboratorium.

bevindt, van Itwee grate dakvensters hoven de
receptieruimte, is voorzien.

De kosten van de grond hebben t 13 000,- be
dragen, die voor het gebouw /105000,-, terwijl
voor de inrichting /30 000,- nodig was.

In december 1967 kon de verhuizing van de
praktijk plaatsvinden. Toen kon dus eigenlijk pas
met recht van een groepspraktijk worden gespro
ken. Door middel van een tweede circulaire aan
aIle gezinshoofden werden de verhuizing en de
veranderingen aangekondigd. Tevens ontvingen zij
een dubbelgevouwen kaartje met de voor hen van
belang zijnde regelingen betreffende de nieuwe
praktijkvoering, terwijl daarop ook de spreekuren
waren vermeld van allen die in het aangrenzende
Groene Kruisgebouw werkten en met wie wij nau
wer willen gaan samenwerken (zie bijlage).

Aan een zo goed mogelijke geluidsisolatie werd
veel aandacht besteed. Het verbindende gedeelte
met het Groene Kruisgebouw en de vestibule he eft
een plat dak met enkele lichtkoepels, terwijl het
schuine dak, dat zich boven de rest van het gebouw

Momentopname

In dit tweede deel vervolgens een momentopna
me van het huidige functioneren van onze groeps-

Plattegrond gro epspraktiik in Stolwijk
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o Wasbak
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praktijk. Eerst zullen de feitelijke omstandigheden
worden geschetst, daarna zal worden getracht een
waardeschatting te geven van deze nieuwe wijze
van samenwerken.

Ret personeel. 1 De artsen. Van den Dool,47
jaar oud, artsexamen in 1948, militair arts van
1949 tot 1951. Hij deed in deze functie in Indo
nesie ervaring op met algemeen medisch werk en
organisatorische problemen. In 1951 vestigde hij
zich vrij in Krabbendijke, deze vestiging slaagde.
In 1954 nam hij de praktijk in Stolwijk over (over
Van den Dool's ervaringen met de eenmansprak
tijk zie (1969) huisarts en wetenschap 12, .. ).
Hij promoveerde in 1960 op het onderwerp "Het
vroegtijdig opsporen van chronische ziekten".

Spoelstra, 34 jaar oud, arts examen in 1962 .
Hij was tijdens zijn militaire dienst werkzaam in
een psychiatrische kliniek. Na de aanvankelijk be
staande wens zich in de psychiatrie te specialise
ren te hebben verworpen, werkte hij gedurende
een jaar als assistent op een afdeling voor inwen
dige ziekten. Na enkele waarnemingen kwam hij
met Van den Dool in contact; in 1966 volgde ves
tiging in Stolwijk. Beide arts en hebben een gelijk
aandeel in het dagelijkse werk.

2 De echtgenotes. Mevrouw Van den Dool
voert de financiele administratie voorzover deze
niet door een accountant wordt gedaan. Mevrouw
Spoelstra helpt bij de medische administratie en
bij de morbiditeitsregistratie. Zij houdt onder an
dere het kaartsysteem en het "age-and-sex" regis
ter bij aan de hand van het bevolkingsregister van
de gemeente. Bij vakanties of ziekte vallen beide
echtgenotes in zowel voor de apothekersassisten
te als voor de praktijkassistente.

3 Ret hulppersoneel. Apothekersassistente (ge
diplomeerd). Haar taak omvat: het dagelijkse re
cepteerwerk, het bijhouden van de voorraden en
het zo nodig bijbestellen, het uitrekenen van de
particuliere recepten, de administratie van de aan
het ziekenfonds te declareren afgeleverde medica
menten en tenslotte het toezicht houden op de af
levering van de medicamenten.

Praktijkassistente (in opleiding). Zij heeft tot
taak: het aannemen van de telefoon, het maken
van afspraken, de administratie van het kaartsys
teem en de brieven van de specialisten, eenvoudig
laboratoriumwerk en het assisteren bij alle voor
komende werkzaamheden in de behandelkamer.
De beide assistenten houden niet op dezelfde tijd
een middagpauze, zodat van 7.30 tot 17.30 uur
steeds iemand in het praktijkgebouw aanwezig is.

4 Huishoudeliik personeel. Het blijkt nodig dat
elke middag een werkster in ons gebouw werk
zaam is.

De samenwerking van de artsen met elkander.
In het voorgaande werd geschetst hoe het werk
onderling werd verdeeld. Door ons beiden worden
ruim 4 600 mensen verzorgd, ieder van ons trekt

een aantal gezinnen naar zich toe, maar zo nodig
vallen wij op soepele wijze voor elkander in.

Aanvankelijk hadden wij gedacht aan geregeld
weerkerende besprekingen over patienten op vaste
tijden. Het blijkt echter voldoende te zijn dat wij
naar behoefte overleg met elkander plegen. Een
bewijs van de doeltreffendheid hiervan is voor
ons steeds weer dat, ook al moe ten wij onver
wachts voor elkander invallen, wij meestal op de
hoogte zijn van de problemen bij de patienten die
door de ander worden verzorgd. Dit komt onder
andere omdat de brieven aan en van de specialis
ten pas worden opgeborgen nadat deze door ons
beiden zijn gelezen en geparafeerd.

Samenwerking met anderen. 1 Wiikverpleeg
sters. Onze praktijk heeft goede contacten met
twee wijkverpleegsters die in dienst zijn van het
Groene Kruis. Samen met hen doen wij de zuige
lingen- en kleuterbureaus. Om de veertien dagen
hebben wij een patientenbespreking, De ene keer
bespreken wij de opgenomen en de ontslagen zie
kenhuispatienten en de door de wijkverpleegsters
thuis bezochte mens en in het kader van ons ge
meenschappelijke bejaardenonderzoek. In de toe
komst hopen wij ook huismoeders in dit gezamen
lijke onderzoek op te nemen. De andere keer zien
wij hen in een bijeenkomst samen met de maat
schappelijke werkster. Hoewel de wijkverpleeg
sters niet tot het personeel van onze praktijk be
horen, nemen zij toch steeds meer speciale taken
op zich, zoals onder andere de begeleiding van
sociaal zwakke gezinnen.

2 Maatschappeliik werkster. Tijdens de maan
delijkse contacten met de onder andere in Stolwijk
en Berkenwoude werkende algemeen maatschap
pelijk werkster, worden samen met de wijkver
pleegsters de sociaal-medische problemen uit on
ze praktijk doorgesproken. Het blijkt dat de agen
da's voor deze besprekingen steeds langer worden.
Deze contacten houden enerzijds wederkerige con
sultaties in, anderzijds bakenen wij ieders taak af.

3 Fysiotherapeut . Omdat een fysiotherapeut uit
Gouda tweemaal per week in het aan onze prak
tijk grenzende Groene Kruisgebouw werkt, vindt
op gemakkelijke wijze onderling overleg plaats,
zonodig tezamen met de patient.

4 Dietiste. Hoewel zij eenmaal per maand een
spreekuur in het Groene Kruisgebouw houdt, is
het contact tot nu toe alleen schriftelijk geweest.

5 Pedicure. Tweemaal in de maand houdt zij
in het Groene Kruisgebouw zitting. Een enkele
maal wordt ons advies gevraagd, maar er is toch
niet een uitgebreid contact.

De werkzaamheden van alledag. 1 Spreekuren.
Alle spreekuren worden volgens een reeds in Van
den Dool's eenmansperiode ingevoerd afspraak
systeem gehouden. Voor elk consult wordt 71/ 2 mi
nuut gereserveerd. De meeste afspraken worden
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tijdens de spreekuren als retourafspraken gemaakt.
Verder kunnen zowel telefonisch als mondeling
tijdens de werkuren van de assistente afspraken
worden gemaakt.

Elke werkdag houden wij van 7.30 uur af bei
den spreekuur. De afspraken worden zo gemaakt
dat beide spreekuren ongeveer even lang duren.
Dit kan omdat, hoewel een ieder zoveel mogelijk
steeds dezelfde arts consulteert, er toch een groep
patienten is die, wanneer het om medische proble
men van gering belang gaat, geen bezwaar ertegen
heeft af en toe de andere arts te raadplegen.

2 Huisbezoeken . In ons vorige artikel hebben
wij reeds verteld dat het praktijkgebied volgens
een bepaalde lijn in twee ongeveer gelijke gedeel
ten is gesplitst. Wij proberen deze regionale inde
ling soepel te hanteren. De N.H.G.-patientenkaart
nemen wij tijdens het visiterijden mee en van aIle
contacten wordt een medische notitie gemaakt. Bij
spoedboodschappen vall en wij vanzelfsprekend
zonder meer voor elkander in.

3 Bevallingen. In onze praktijk is geen vroed
vrouw werkzaam. Met ons tweeen doen wij tussen
de tachtig en honderd bevallingen per jaar. Af
spraak is dat degene die de prenatale controle
heeft gedaan, ook de partus doet, tenzij hij afwe
zig is.

4 Keuringen en controles. Omdat wij ons beiden
als behandelend arts van aIle patienten uit onze
praktijk beschouwen, doen wij geen keuringen en!
of controles bij degenen die tot op dat moment
slechts een van ons tweeen heeft geconsulteerd.

5 Apotheek . Tegelijkertijd met het werken in
onze nieuwe omgeving hebben wij het "kastje"
afgeschaft. Tijdens de spreekuren worden de re
cepten geschreven. Hierop kan men in de apotheek
de medicamenten tot 17 .30 uur afhalen. Helaas is
de wetgeving nog niet aangepast aan het bestaan
van groepspraktijken van apotheekhoudende art
sen . Wij meenden dan ook niet daarop te moeten
wachten.

6 Bereikbaarheid. De praktijk heeft een eigen
telefoonnummer. Des avonds kan door middel van
een schakelaar het praktijknummer op een van on
ze woningen worden gezet. Daarnaast hebben wij
ook een privetelefoon, Afwiss elend hebben wij de
semafoon in de auto.

Biizondere werkzaamheden. Naast ons dagelijks
werk ontplooien wij nog enkele andere activiteiten.
Van den Dool heeft zitting in de Commissie We
tenschappelijk Onderzoek (C.W.O.) en in een
aantal andere commissies van het Nederlands
Huisartsen Genootschap (N.H.G.) en de Landelijke
Organisatie Kankerbestrijding (L .O.K.).

Spoelstra is als arts aan de consultatiebureaus
voor huwelijks- en geslachtsleven verbonden. Bei
den nemen wij deel aan een zogenaamde Balint
groep. Voorts worden door de lessen voor de
E.H.B.O. en het Rode Kruis, vergaderingen van

het N.H .G. en Maatschappij en bestuursvergade
ringen van het bejaardencentrum, Groene Kruis
en Medisch Opvoedkundig Bureau (M.O.B.) een
aantal avonden per week in beslag genomen.

Wetenschappeliik werk. Toen Van den Dool
nog een eenmanspraktijk voerde heeft in 1959 en
in 1962, aansluitend aan het periodieke rontgeno
logische thoraxonderzoek in 1959, een screening
van de bevolking plaatsgevonden. Een samenvat
tend overzicht zal in huisarts en wetenschap ver
schijnen. In de nu achter ons liggende jaren van
onze samenwerking hebben wij aan het Intermitte
rend Morbiditeits Onderzoek (I.M.O.), het maze
lenonderzoek en het tetanusonderzoek deelgeno
men. Gedurende twee jaar werd het "E-boek" bij
gehouden. Wij werken nu vanaf 1 januari 1969 in
nauw contact met het N.H. I. aan een continue
morbiditeitsregistratie, gekoppeld aan bepaalde
praktijk-analytische gegevens.

Evaluatie. De invloed op elkander. Wanneer
twee artsen in een praktijk ieder voor een gelijk
aandeel in aIle aspecten van de praktijk gaan sa
menwerken, gebeurt er meer dan aIleen maar een
verdeling van de belasting van het dagelijkse
werk. De relatie tussen de alleenwerkende arts en
zijn patient is een andere dan die tussen de arts
van een groepspraktijk en zijn patient. Hoewel
niet daadwerkelijk aanwezig, speelt de ander op
de achtergrond of in het achterhoofd zijn rol toch
mede. Men spreekt niet meer helemaal aIleen na
mens zichzelf tegen de patient. Het naast zich we
ten van een kritische partner scherpt het eigen na
denken. Anderzijds schept het gevoel "er niet aI
leen voor te staan" een ontspannen sfeer van wer
ken; irregulariteiten zoals bijvoorbeeld een partus
tijdens het spreekuur, worden gemakkelijk opge
vangen.

Invloed op de praktiikvoering. De medische
kant van de praktijkvoering kan door samenwer
king een kwaliteitsverbetering inhouden. Dit is
echter moeilijk meetbaar en men zegt zulks ook
niet spoedig van zichzelf. Toch moet het voor de
patienten prettig zijn dat, omdat hun twee huis
artsen beiden van hun ziektegeschiedenis afweten,
een betere continuiteit van de zorg is gewaar
borgd. Wij vinden het een bijzonder voordeel dat
snel een tweede mening beschikbaar is. Dit geldt
voor medisch-somatisch moeilijke gevaIlen, maar
nog meer voor patienten met uitgebreide psycho
sociale problematiek in crisissituaties.

In de vakanties hebben wij tot nu toe steeds
voor elkander waargenomen, maar geleidelijk aan
is het werk zo toegenomen, dat deze onderlinge
waarneming haast een te zware belasting wordt.
Bij een drie- of viermansgroepspraktijk zal een
dergelijk probleem niet zo snel aan de orde ko
men. Overigens geeft incidentele waarneming
overdag en des avonds geen enkel probleem.

Hoewel de cijfers nog niet beschikbaar zijn
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over de periode waarin WI) In ons nieuwe prak
tijkgebouw zijn gaan werken, weten wij dat de
kosten zijn gestegen. am enkele factoren te noe
men: rente en afschrijving op het gebouw, hogere
onderhoudskosten, meer kosten voor verwarming,
verlichting, telefoon en hogere personeelskosten
omdat de dagelijkse onbezoldigde hulp van de
echtgenote wegviel. Wij schatten dat het totaal van
deze toegenomen kosten ongeveer f 20 000,- zal
bedragen.

Tengevolge van het invoeren van het afspraak
spreekuur in 1965, de betere accommodatie, maar
ook omdat de patienten vaker over eigen vervoer
beschikken en wij daarop aandringen, is de con
sult-visite-verhouding sterk gewijzigd. In 1956/
'57 bedroeg deze verhouding per 1000 zielen 8,8
consulten per dag tegen elf visites. In 1968 gedu
rende de maand oktober bedroeg deze verhou
ding 12,4 consulten tegen 7,5 visites.

Ervaringen met het praktijkgebouw. "am goed
te bouwen moet je twee keer bouwen". Dat is ook
op ons praktijkgebouw van toepassing. In grote
trekken bevalt het gebouw ons goed, maar voor
degenen die ons ontwerp aIs uitgangspunt zouden
willen nemen, volgen hier toch enkele kritische op
merkingen. De behandelkamer die nu 4,5 bij 3 me
ter is, zouden wij tot 5 bij 3,25 meter willen ver
groten; de onderzoekkamers, nu 2,75 bij 2 m, tot
3,15 bij 2,25. Beide onderzoekkamers zouden met
een ventilator moeten worden uitgerust. De admi
nistratieruimte zouden wij zoveel willen vergroten
dat een tweede administratieve kracht erin zou
kunnen werken, omdat wij een vrij uitgebreid re
gistratieprogramma hebben.

am een indruk te geven van de frequentie
waarmede de verschillende ruimten door ons wor
den gebruikt, hebben wij een aantal spreekuren ge
analyseerd waarbij de volgende getallen werden
genoteerd. Op honderd achtereenvolgende spreek
uurcontacten werd 93-maal de spreekkamer ge
bruikt, 40-maal de behandelkamer, 31-maal de on
derzoekkamer en driemaal de donkere kamer.

Invloed op het prioeleoen, De verwachting dat
meer vrije tijd ter beschikking zou komen is niet
uitgekomen. Voor de echtgenote van Van den
Dool betekende het niet meer aan huis hebben
van de praktijk een verandering die vooral in de
eerste maanden, maar ook nu nog, als een gemis
wordt gevoeld. Na achttien jaar intensief bij de
praktijk betrokken te zijn geweest, mist zij het di
recte medeleven met de praktijk. Ret geneeskun
dige en administratieve "overwerk" in de avond
uren vindt meestal in het praktijkgebouw plaats,
omdat de medische bescheiden daar aanwezig zijn.
De studeer-spreekkamer in de prive-woning blijkt
in de avonduren weinig te worden gebruikt. Dit
betekent voor het gezin een verslechtering verge
leken met de situatie van voorheen.

Daartegenover staat dat wanneer wij geen
dienst hebben en de praktijktelefoon op het woon-

huis van de ander staat, wij ons om prive-redenen
gemakkelijker uit de praktijk kunnen terugtrekken.

Discussie. Ret stichten van en het werken in een
groepspraktijk is in de Nederlandse situatie voor
alsnog een experiment. Omdat plaatselijke en sub
jectieve factoren van praktijk tot praktijk verschil
len, zullen voor- en nadelen door een ieder an
ders worden gewaardeerd. Ons experiment duurt,
de proefperiode meegerekend, nu drieenhalf [aar.

Wanneer wij onze ervaringen tegen de achter
grond van de tot nu toe gebruikelijke wijze van
praktijkvoeren in Nederland beschouwen, dan ko
men wij tot de volgende conclusies.

1 Ret slagen van een groepspraktijk is recht even
redig met de bereidheid van de deelnemers om
ieder voor zich de eigen wijze van praktizeren
daadwerkelijk ter discus sie te stellen.

2 Een goede samenwerking eist een zeker mini 
mum aan begrip voor elkanders werkwijze.

3 De basis van een goede samenwerking in
groepsverband is het gemeenschappelijke ideaal
van de geneeskundige verzorging van patienten,
waaraan de partners zich kunnen refereren.

4 Een voldoende lange proefperiode - tenminste
een half jaar - is een belangrijke eis bij het op
zetten van een groepspraktijk.

5 Bij het aangaan van enige vorm van samenwer
king in groepsverband moeten, behalve specifiek
medisch-organisatorische omstandigheden ook
meer .persoonlijke factoren zoals de instelling van
de echtgenotes ten aanzien van de praktijk, leef
tijd van de partners (niet een te groot verschil),
gezinsomstandigheden en mate van individualisme
in rekening worden gebracht.

6 Wanneer men met het te stichten groepspraktijk
gebouw kan aansluiten bij een reeds bestaand
wijkgebouw, dan is dat bevorderlijk voor de sa
men werking met de paramedici.

7 Bij de financiele administratie kan de hulp van
een goede accountant niet worden gemist.

8 Een groepspraktijk biedt mogelijkheden voor
meer continuiteit in de zorg voor patienten, zij is
daarvoor echter geen garantie.

9 De situatie in Stolwijk leende zich slechts tot
het formeren van een groepspraktijk met twee
artsen. Ret optimale aantal artsen om in een
groepspraktijk samen te werken bedraagt vermoe
delijk drie of vier.

10 am een objectief beeld van het functioneren
van een groepspraktijk te verkrijgen is het nodig
om, naast het verslag van de deelnemende artsen,
een door sociologen en psychologen opgezet on
derzoek te laten verrichten naar de satisfactie van
de patienten met deze vorm van geneeskundige
verzorging.
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Bijlage
Groepspraktijk Stolwijk
Jan Steenlaan 4a
Stolwijk
Telefoon
(Dag en Nacht)
01824-310

Een groepspraktijk van huisartsen is cen praktijk, waarin
verschillende huisartsen zeer nauw samenwerken. In Stol 
wijk en een gedeelte van Berkenwoude werken Dr. C. W .
A. v.d . Dool en W . Spoelstra zo samen. Men kan zeggen,
dat een ieder, die onder de geneeskundige verzorging van
deze praktijk vaIt, twee huisartsen heeft. In het algemeen
zal men zich meestal tot een van de twee wenden. Ieders
voorkeur in deze wordt gerespecteerd.

Spreekuren :
Bcide artsen houden elke normale werkdag 's morgens
vanaf 7.30 uur spreekuur. AIle spreekuurbezoeken geschie
den na een vooraf gemaakte afspraak. (Spoedgevallen en
ongevallen vallen buiten deze afspraakregeling) .
Afspraken kan men maken bij de assistente (Mej . H . v.d.
Monde) tijdens haar werktijden, 's morgens van 7.30 tot
12.30 uur en 's middags van 13.30 tot 17.30 uur. (Telefo
nisch (nr . 310) of mondeling in het praktijkgebouw) .
Voor 's avonds en zaterdagmorgen kunnen aIleen in bij
zondere gevallen afspraken worden gemaakt.

Bezoeken aan hu is:
Verzoeken om bezoek aan huis gaarn e 's morgens tussen
7.30 en 9.00 uu r telefonisch (nr. 310) , of mondeling aan
de assistente in het praktijkgebouw opgeven. Pat ienten in
Berkenwoude worden verzocht om visites ook in Stolwijk
(01824-310) aan te vragen, opdat de patienten-kaarten dan
meegenomen kunnen worden.
Een ieder dient bij zichzelf te overwegen, eer hij/zij om
een bezoek thuis verzoekt, of hij/zij niet op het spreekuur
geholpen zou kunnen worden. De mogelijkheden voor on
derzoek en behandeling zijn tijdens het spreekuur in het
algemeen veel groter.
Ter bevordering van een doelmatige werkwijze zijn de be
zoeken aan huis als voIgt ingedeeld:

Dr. v. d. Dool bezoekt bij voorkeur de gezinnen in
het westelijke praktijkgebied,
W . Spoelstra bezoekt bij voorkeur de gezinnen in het
oostel ijke en zuidelijke praktijkgebied.

Het blijft aItijd mogelijk, dat men zijn voorkeur voor een
van beide artsen uitspreekt. Er is dus vrijheid van artsen
keuze ,

Apotheek:
De aflevering van de geneesmiddelen in de Groepsprak
tijk Stolwijk geschiedt vanuit het praktijkgebouw. Medica
menten kunnen 's middags tussen 15.30 en 17.30 uur wor
den algehaald. Flesjes en doosjes, die opnieuw gevuld moe 
ten worden bij voorkeur 's mor gens - uiteraard niet op
zaterdag - in de glazen doorgeefkast naar de apotheek
neerzetten. Dit geldt ook voor recepten van specialisten,
Voor Berkenwoude kunnen deze in 't kastje in de ves
tibule van Cafe de Vrienschap worden neergezet , en afge
haald bij de apothekersassistente Mej . L. v. Gelderen, Bea
trixstraat 2 tussen 18.00 en 19.00 uur.

Weekend-dienst:
Deze dienst voor spoedgevallen wordt door de Stolwijkse
artsen en de huisartsen uit de nabijgelegen dorpen waar
genomen. Elke vrijdag wordt in de streekbladen bekend
gemaakt, welke artsen het eerstkomende week-end - van

zaterdagmorgen 10.00 uur, tot maandagmorgen 7.00 uur 
dienst hebben.

Spo edgeoallen en ongevallen:
Telefonisch, dag en nacht 01824-310. Verder overdag in
het praktijkgebouw. 's Avonds en's nachts bij een van de
artsen thuis (Populierenlaan 33 en Goudseweg 34).

GROENE KRUIS
In Stolwijk en in Berkenwoude is een afdeling van het
Groene Kruis gevestigd. In beide plaatsen is dit de enige
ter plaatse werkende Kruisvereniging. Een ieder wordt
aangeraden lid te worden van deze vereniging om in voor
komende gevallen verzekerd te zijn van de vele diensten,
die het Groene Kruis kan bieden. Men kan zich voor het
lidmaatschap aanmelden bij een van de beide wijkverpleeg
sters. Contributie f 15,- per jaar per gezin.

W ijkverpleegst ers:
Zr. A. J. H. Kamman, Jan Steenlaan 2, Stolwijk, tel.

01824-267 .
Zr. T . H . Wagensveld, Koningin Julianastraat 34, Berken-

woude, tel. 01826-458 .
Spreekuur van de wijkverpleegster en afhalen en inleveren
van verpleegartikelen, elke middag van 12.30 tot 13.30 uur,
en na afspraak.

Consultatiebur eaus voor zuigelingen:
Stolwijk: Elke dinsdagmiddag volgens afspraak bij de zus
ter.
Berkenwoude: wocnsdagmiddag om de 14 dagen, 13.30 uur.
(Dr. Joh. Bouman om 14.30 uur).

Consultatiebureaus voor kleuters:
Hiervoor komt de wijkverpleegster bij u thuis om een af 
spraak te mak en .

Maatschappelijk werk:
De maatschappelijk werkster mevr. R. Okhuijzen houdt in
Stolwijk elke donderdagmorgen van 9.30 tot 10.00 uur
spreekuur. Zij is's avonds van 18.00 tot 19.00 uur tclefo
nisch te bereiken, tel. 01829-2578 .

Kraamcentrum:
Spreekuur in Stolwijk elke 2e dinsdag van de maand van
16.00 tot 16.30 uur in het Groene Kruisgebouw. Spreek
uur in Berkenwoude elke 2e dinsdag van de maand van
14.00 tot 14.30 uur in het Groene Kruisgebouw.

Dietiste:
Spreekuur in Stolwijk elke l e maandag van de maand om
15.30 tot 16.30 uur.
Spreekuur in Berkenwoude elke l e vrijdag van de maand
om 16.00 uur.

Cursus zwangerengymnastiek:
In Stolwijk elke donderdagavond 19.30 uur in het Groene
Kruisgebouw. Aanmelden bij mevr. Vermey, Sportlaan 6,
tel. 01824-365.

Cursus E.H.B.O.:
In Stolwijk maandag van 19.30 tot 21.00 uur. In Berken
woude woensdagavond, eveneens van 19.30 tot 21.00 uur.

Pedi cure:
Mej . Sernee, elke l e en 3e woensdag van de maand na
telefonische afspraak (tel. 01824-267) om ± 9.00 die dag.

H eilgymnastiek en massage:
De heer J. J. de Koning, tel. 01820-3819 , elke maandag
ochtend en vrijdagmiddag na afspraak.
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