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Enige jaren geleden kwam er op de vooravond
van oudejaar een spoedboodschap van een 39-ja
rige man. Bij hem aangekomen yond ik hem nog
half gekleed in zijn opklapbed in de huiskamer te
midden van zijn gezin, andere familieleden en
vrienden, die zich met hem hadden voorbereid op
de oudejaarsviering. Patient had plotseling pijn op
de borst gekregen. De pijn straalde uit naar de
schouders en beide armen. Patient had het gevoel
alsof er lood hing aan zijn armen. Hij transpireer
de hevig en was misselijk. In de veronderstelling
dat hij wat Fouts had gegeten, had patient getracht
zijn misselijkheid te verdrijven door een Yinger in
de keel te steken en te braken, doch hierop was
hij allerminst verbeterd. Patient was angstig en
hief af en toe wanhopig zijn armen ten hemel, om
die dan weer machteloos te laten vallen.

Gezien zijn overige symptomen en zijn voorge
schiedenis stond het voor mij vast dat patient een
hartinfarct had en dat hij beslist beter niet thuis
kon worden verpleegd. Als vermoeden heb ik hem
mijn diagnose medegedeeld en hem voorgesteld
zich op te laten nemen. Hij weigerde pertinent.
Slechts met behulp van zijn familie en vrienden
lukte het mij zijn toestemming te krijgen , maar ik
was er verre van zeker van of hij de ziekenauto
niet onverrichterzake terug zou sturen. Dit is
achteraf niet gebeurd. Vanwaar echter dit scepti
misme mijnerzijds?

Patient was mij al jaren bekend als de vader van
een gezin met zes kinderen. In de eerste jaren van
mijn praktijk heb ik weinig met hem als patient
te maken gehad. Twee jaar voor de bovenge
schetste episode kreeg ik hem voor het eerst met
iets ernstigs onder behandeling. Hij was toen door
zijn baas naar mij toegestuurd omdat hij op zijn
werk was flauw gevallen. Hij bleek bloeddrukver
hoging te hebben die berustte op een chronische
nierafwijking, die naar patient mij mededeelde
reeds in zijn jeugd was geconstateerd. Bij het uit
breken van deze ziekte is hij destijds opgenomen
geweest. Nuer zich ernstige symptomen als ge
volg van deze ziekte openbaarden en er in het
tijdsverloop van ruim dertig jaren belangrijke vor
deringen zijn gemaakt in de behandeling van deze
ziekte, stelde ik hem derhalve voor zich nog eens
poliklinisch te laten onderzoeken in datzelfde zie
kenhuis. Ik gaf hem daartoe een introductiebrief
mee met vraagstelling ten aanzien van medicatie,
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dieet, leefregel en prognose. Met deze brief heeft
patient een afspraak gemaakt, doch hij is - naar
mij later bleek - deze afspraak nimmer nageko
men.

Toen ik daar achter kwam stond ik aan zijn bed
na een griep, waarvoor hij mij aanvankelijk niet
had laten roepen. Het feit echter dat hij hoge
koorts hield, erg hoestte en bloederig sputum op
gaf, verontrustte hem toch erg. Ik yond een dub
belzijdige longontsteking. Ik behandelde hem
tweemaal daags met een penicilline-injectie waar
op hij vlot gunstig reageerde, terwijl zijn nieraf
wijking niet leek te verergeren. Bij mijn zeer fre
quent bezoek hiervoor trachtte ik hem te bewe
gen zich toch nog eens voor de nierziekte op de
polikliniek te laten onderzoeken. Zijn vrouw ver
klapte tijdens een van mijn bezoeken, dat het
hoofd van die afdeling eigenhandig een briefje
had geschreven aan patient, waarin werd aange
drongen op een nieuwe afspraak, doch patient was
niet gegaan. Hij ging nooit , ondanks andere be
loften.

Nu patient was opgenomen, bestonden er twee
mogelijkheden. Ten eerste: hij overIijdt - en dat
leek zeer waarschijnlijk - en laat zijn echtgenote
achter met zes kinderen, varierend in leeftijd van
zes tot zeventien jaar. Ten tweede: hij komt terug
uit het ziekenhuis, waarbij het vaststaat dat hij
invalide is en een leefregel zal moeten volgen, die
hem beperkt in zijn lichamelijke activiteit, die hem
verder beperkingen oplegt wat betreft calorieen,
vetten en zout, terwijl vrij stellig een regime wat
betreft het innemen van medicamenten zal moeten
worden gevolgd.

Omtrent het opvolgen van voorschriften door
patient maakte ik mij weinig illusies. Er stonden
echter grote belangen op het spel, niet aIleen wat
betreft patient, doch ook wat betreft zijn gezin,
waarin het nodig was dat hij als echtgenoot en
vader functioneerde voor zijn opgroeiende kinde
reno Op grond van deze overwegingen die niet al
leen op patient als persoon betrekking hebben,
maar ook op grond van preventieve overwegingen
omtrent de ontwikkeling van zijn gezin, leek het
mij noodzakelijk dat patient nu cooperatief werd
bij zijn eigen behandeling. Op dat moment voelde
ik mij genoodzaakt uit te zoeken waarop zijn ge
brekkige medewerking bij zijn behandeling had
berust. Tot nog toe giste ik naar de redenen van
zijn non-cooperatie, Naar zijn zeggen had hij het
niet slecht gehad in de kliniek waar hij als kind
was geweest. Ook andere ervaringen van onaange-
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name aard met artsen of ziekenhuizen ontkende
patient.

Aangezien ik in de zeldzame gelegenheid ver
keerde in het zogenaamde "huisartsenproject" een
sociaal-psychologisch onderzoek c.q. social case
work-behandeling van het gezin te kunnen laten
uitvoeren, bracht ik het geval in de "intake-staf".
Men was het met mij eens dat grote belangen op
het spel stonden, het onderzoek in deze duistere
materie vermoedelijk veel tijd zou vergen en de
behandeling - indien mogelijk - grote vaardig
heid zou eisen en met veel tact en geduld zou moe
ten worden uitgevoerd.

De maatschappelijk werkster kreeg de volgende
vraagstelling voorgelegd:

Le zijn er verklaringen te vinden voor het afwij
kend gedrag van de man in zijn voorgeschie
denis, in zijn gezin, in zijn werk?

2e zo ja, in welke mate bestaan er mogelijkheden
tot aanpassing, die kunnen leiden tot een co
operatief gedrag?

De "intake-staf" adviseerde verder de man niet
direct te benaderen in het ziekenhuis in verband
met zijn aanvankelijk dubieuze conditie, doch het
onderzoek te beginnen bij zijn vrouw.

Nu is een sociaal-psychologisch onderzoek in
de huisartspraktijk ongebruikelijk en is de maat
schappelijk werker als team-lid van een huisarts
een onbekende figuur voor patienten. Derhalve
bezocht ik de vrouw van patient om haar te win
nen voor het onderzoek door de maatschappelijk
werkster, hetgeen tevens inhield dat ik haar toe
stemming vroeg de mij bekende gegevens over het
gezin te verstrekken aan de maatschappelijk werk 
ster. Zij bleek daartoe alleszins bereid en wilde de
maatschappelijk werkster ontvangen en helpen bij
het ontdekken van het afwerend gedrag van haar
man.

Wordt de maatschappelijk werker aldus in het
gezin geintroduceerd, ook het omgekeerde is het
geval. Deze introductie beperkt zich niet alleen
tot het probleem waarom het aanvankelijk lijkt te
gaan, doch de huisarts dee It mede wat hij van het
gezin verder weet voor zover het hem van belang
lijkt. In feite gebeurde dit wederzijds overleg
vaak na afloop van het spreekuur of nadat de
maatschappelijk werkster een client te mijnen hui
ze had ontvangen. Deze werkwijze droeg partieel
een Iormeel afgesproken karakter en was later,
toen wij elkaars routine-loopjes leerden kennen,
ook inform eel, waarbij uitwisseling van gegevens
gemakkelijk onder koffie- of theedrinken plaats
yond.

Er waren nog enkele belangrijke gegevens om
trent het gezin aan haar te verstrekken. Toen ik
deze mensen leerde kennen, woonden zij op de
eerste verdieping van een tweekamerwoning. De
erheen leidende trap - die zo steil was als een
ladder tegen een hooiberg - kon bij afdalen zon
der gevaar voor eigen leven alleen achterwaarts

worden genomen, waarbij het verstandig was het
dikke kabeltouw dat er langs liep goed vast te
houden. Op dat moment hadden zij vier kinderen
en barstten als het ware uit de woning. Een ge
deelte van het woningprobleem kon echter in
noodgevallen worden opgevangen door de groot
ouders. Die van moederszijde woonden naast hen
in een groter huis. De grootmoeder van vaders
zijde woonde alleen met haar concubin tien hui
zen verder in de straat. Niettemin, besmettelijke
ziekten - zoals onder meer eenmaal roodvonk .
betekende evacuatie van alle zieke kinderen naar
een ziekenhuis, aangezien verpleging thuis niet
kon worden overwogen. De ziektegeschiedenis van
de vrouw werd gekenmerkt door chronische
bloedarmoede, van kinds af bestaande, migraine
achtige hoofdpijnen en een episode - nu tien jaar
geleden - die opname in een kliniek noodzake
lijk maakte. Patiente was toen bij het naar bed
gaan plotseling onwel geworden en gedurende
twee a drie uren "buiten westen" geweest. Zij was
suf, klaagde over hoofdpijn, pijn in de nek en had
lichte temperatuurverhoging; er bestond lichte
nekstijfheid. Aangezien de in consult geroepen
neuroloog eveneens een hersencomplicatie over
woog werd ter plaatse lumbaalpunctie uitgevoerd
die gelukkig verraste door zijn negatieve bevin
dingen. Het ziektebeeld maakte echter klinische
observatie wenselijk, zodat patiente in een interne
kliniek werd opgenomen, waar zij met succes werd
behandeld met een nieuwe afdoende methodiek
voor haar bloedarmoede. Zij werd in goede con
ditie ontslagen en heeft af en toe een opkikkertje
nodig, doch echt ziek is zij nadien niet meer ge
weest. Behoudens enkele malen na verkoudheden
een middenoorontsteking bij verschillende kinderen,
waaraan men in zo'n gezin met zo'n behuizing en
demisch lijdt, bestond mijn contact met het gezin
vooral met de twee zonen, die op hun vrije midda
gen met mij meereden als ik visites maakte. Op
medische indicatie kreeg het gezin een jaar gele
den een ruime woning in een ander stadsdeel.

Met deze gegevens kon de maatschappelijk
werkster beginnen aan haar onderzoek. Aangezien
de man nog in het ziekenhuis lag, nam zij de eer
ste gegevens alleen bij de vrouw op, door deze
thuis te bezoeken. Haar man heeft een moeilijke
jeugd achter de rug. Zijn vader was een dronk
aard, die zich autoritair tegen zijn kinderen ge
droeg, terwijl hij niet in staat was alleen de kost
voor het gezin te verdienen, zodat zijn vrouw uit
werken ging. De vrouw vertelde verder dat haar
man energiek en ijverig is, zeer precies en met
veel verantwoordelijkheidsgevoel. Hij doet zijn
werk en meer dan dat met plezier; hij heeft er
echt hart voor. Haar man knutselt graag; hij maakt
van alles voor de kinderen, maar hij doet het ech
ter nooit samen met de kinderen, van wie hij ook
niet zoveel kan hebben. Hij is erg driftig van aard,
maar een boze bui is hij weer snel vergeten.

Aan de hand van deze gegevens omtrent pa
tient's vader vroeg de maatschappelijk werkster
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zich af of deze man mogelijk in artsen een autori
teit ziet . Is zijn rebellie tegen hun voorschriften
soms te verklaren door autoriteitsconflicten? Blijft
hem als modus vivendi voor de zorgvolle domi
nantie van zijn huisarts slechts het aan deze ont
trekken over? Hoewel er natuurlijk nog geen ze
kerheid bestond over deze suggestie, wat betreft
autoriteitsconflicten van patient, heb ik er natuur
lijk wel rekening mee gehouden en dit stukje bio
grafische anamnese meegedeeld aan zijn behande
lend arts in het ziekenhuis, die mij verzekerde,
"dat patient uit haar hand at", hetgeen wij in ver
band brachten met het feit dat zij een vrouw was.

Wat betreft het functioneren van het gezin tij
dens de opname, bleken uit het maatschappelijk
werkcontact nog twee feiten van belang. De oud
ste zoon geeft op de H.B.S. moeiIijkheden. Moeder
heeft hem derhalve de deur "uitgeknikkerd" naar
haar schoonouders, aangezien zij momenteel geen
gezeur aan haar hoofd kan hebben. Vorig jaar
heeft hij enkele weken gespijbeld in verband met
een slecht rapport. Overigens kan de man van oma
hem regeren, ook al vindt hij het daar niet zo
leuk. Een week later vliegt zijn zusje, dat op de
huishoudschool is, eruit. Zij wordt naar de ouders
van de vrouw gestuurd. Zij moest voor het eten
zorgen als moeder naar het ziekenhuis ging vader
bezoeken, maar dat ging steeds mis, omdat zij zo
bazig was tegen de andere kinderen. "Het is een
brutale feeks, die zonder gedag te zeggen ver
dwijnt, als zij daar zin in heeft, waardoor je geen
vat op haar hebt", aldus de moeder. Ais er moei
lijkheden op school zijn, vindt moeder dat er ge
straft moet worden. Haar persoonlijkheid is op
goede prestaties gericht. Zij laat zich dan ook 10
vend uit over haar oudste dochter, die zo hard
werkt op een mode-atelier bij een tante en verder
altijd thuis is. Moeder en dochter bespreken dan
ook de gezinsproblemen.

Bij zijn thuiskomst uit het ziekenhuis is patient
zeer enthousiast over de vrouwelijke dokter, die
hem daar heeft behandeld. Het is hem allemaal
geweldig meegevallen en zijn nieuwe leefwijze
geeft hem geen conflicten. Was hij vroeger een
kettingroker, hij kan nu best buiten sigaretten.
Ook het houden van een zoutloos dieet is niet
moeilijk. Hij heeft weI een "opdoffer" gekregen,
toen hij hoorde, dat hij het eerste halfjaar niet
mocht werken, "maar daar zal ook wel over heen
te komen zijn".

In stafverband worden de bovenstaande gege
vens besproken. De voorlopige conclusie is dat op
dit ogenblik geen aanpassingsmoeilijkheden bij de
man lijken te bestaan. WeI is er onduidelijkheid
met betrekking tot zijn werk. Op grond hiervan
wordt geconcludeerd dat de maatschappelijk werk
ster zich onder meer hierop zal richten.

Het valt de maatschappelijk werkster op dat de
man zich steeds door grapjes te maken probeert
aan een werkelijk gesprek op dit punt te onttrek-

ken. De maatschappelijk werkster en ik krijgen
hierdoor de indruk dat de hele werksituatie voor
de man van grotere betekenis is, dan hij wil be
kennen. Patient stond bij mij te boek als chauffeur.
Aan de maatschappelijk werkster gaf hij op, dat
hij hoofd was van de expeditie en dat hij zijn
eigen werk en werktijden kan regelen. Hij is werk
zaam bij een bedrijfskleding-verhuurbedrijf, dat
overalls en dergelijke aan particulieren en fabrie
ken verhuurt. Deze bedrijfskleding wordt weke
lijks gewassen en zo nodig versteld. Deze goede
ren worden per baal opgehaald en weggebracht.
Dit is zijn werk. Zoals het was gegroeid moest dit
ook voor een groot deel in overwerk gebeuren.
Hiervoor werd hij niet extra betaald, doordat men
zijn overwerk als chauffeur niet op een rijtijden
boekje kon noteren. Het moet opgemerkt worden
dat zijn salaris hoog was. Uit de manier waarop
patient over het bedrijf spreekt lijkt het alsof hij
medefirmant is, die, in plaats van in een werkne
mers-werkgeversverhouding te verkeren, adviezen
geeft over de bedrijfsvoering. Zo heeft hij de di
recteur geadviseerd een eigen wasserij te beginnen
en verder over de aanschaf van een nieuwe auto.
"Dan zou het bedrijf veel soepeler lopen".

Het is wel een teleurstelling voor patient ge
weest, dat geen van zijn bazen iets van zich heeft
laten merken tijdens zijn ziekte. Dit heeft hem met
de realiteit geconfronteerd, namelijk dat het be
drijf niet van hem is en dat zijn baas niet afhan
kelijk is van hem, hetgeen een gevoelige krenking
van zijn narcisme betekent.

In overleg met patient nam de maatschappelijk
werkster contact op met het bedrijf. Dit contact
leerde dat patient de enige chauffeur is, ofschoon
hij wel eens een bijrijder heeft gehad. Naar ver
der bleek heeft hij op zijn werk conflicten ge
maakt. Deze conflicten zijn langzamerhand ont
staan. Toen patient drie jaar geleden in dit bedrijf
begon, werd het hoofzakelijk geleid door een ou
dere dame, over wie hij met veel waardering
spreekt. Later kreeg de onderdirecteur de leiding
en ook met deze patriarchale figuur kon hij weI
overweg, maar nu deze "oude baas" meer en
meer de leiding overlaat aan zijn zoon - een wat
autoritaire figuur - komen de conflicten.

Zijn werkgever toont zich weinig bereid hem in
deze positie en met dit salaris terug te nemen. Pa
tient - het is ruim een half jaar na zijn verblijf
in het ziekenhuis - gaat wekelijks zijn salaris ha
len en voelt duidelijk, wat er aan de hand is. Men
heeft hem niet meer nodig.

In een volgende stafbespreking, waarvoor ook
de medebehandelende internist is uitgenodigd,
wordt het ons door al deze gegevens duidelijk, dat
het werk voor patient veel te zwaar is. Enerzijds
vraagt het grote lichamelijke inspanning, ander
zijds is de werksituatie in psychisch opzicht con
flictueus, doordat patient zijn positie daar ireeel
ziet. Noch het een noch het ander is bevorder
lijk voor de genezing van patient. De staf komt
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tot de conclusie dat het verstandig is deze mate
rie met patient uitvoerig te bespreken vanuit de
verschillende gezichtshoeken. De huisarts moet het
medische stuk nog eens toelichten. Ook de inter
nist belooft - vanuit zijn discipline - patient
eveneens in de richting van een andere en lich
tere baan te beinvloeden.

De maatschappelijk werkster bespreekt met pa
tient, dat het bedrijf voor hem meer betekend
heeft dan alleen een plaats om geld te verdienen.
Derhalve is zijn teleurstelling daar niet terug te
kunnen keren zo begrijpelijk groot. Maar de artsen
zijn van mening dat hij een lichtere werkkring
moet hebben en dat hij dus weI eieren voor zijn
geld zal moeten kiezen. Dat dit zo moeilijk is,
wordt door de houding van zijn baas nog ver
sterkt, aangezien die hem kwijt wil, hetgeen zijn
verzet nog meer aanwakkert. De maatschappelijk
werkster zal informeren naar de regels , verbonden
aan ontslag bij het Arbeidsbureau en verder de
mogelijkheden van bijzondere bemiddeling voor
minder validen onderzoeken.

In september - na mijn zomervakantie
blijkt dat patient is aangekomen in gewicht, meer
zout uitscheidt dan de internist wenselijk vindt en
- volgens een van zijn kinderen - weer bijna
een pakje sigaretten per dag rookt. Het is duide
lijk dat hij zich aan het onttrekken is aan het re
gime, dat hij moet volgen. Dit verbergt hij achter
een vriendelijke facade van cooperatie, Ik be
sluit - op advies van de staf - hem hiermee
rechtstreeks te confronteren. Het lijkt alsof hij het
begrijpt en hij zegt zijn medewerking toe. Hij
krijgt een zoutarm caloriearm vermageringsdieet.
Hij geeft dit aan zijn vrouw, die dit zo goed mo
gelijk tracht uit te voeren. Zijn gewicht daalt, zij
het lang niet zo snel als mocht worden verwacht.

Van de maatschappelijk werkster hoor ik intus
sen, dat de sfeer bij patient thuis er niet prettiger
op wordt. De vrouw klaagt dat de man weer be
langrijke gesprekken ontwijkt door grapjes te ma
ken en dat er een duidelijke verkoeling plaats
heeft gevonden. De man verwijt zijn vrouw dat
zij zo gesloten is. Het valt de maatschappelijk
werkster in een gesprek met beide partners op,
dat uit de hele houding van de vrouw een afkeer
van haar man merkbaar wordt, zonder dat er een
woord over wordt gezegd.

In deze fase vraagt de vrouw mij telefonisch of
er geen mogelijkheid is haar man aan het werk te
sturen. Hij bemoeit zich met de hele gang van za
ken thuis tot in de pietluttigste dingen toe . Hij ge
draagt zich als een tyran. Hij heeft erge ruzie ge
had met zijn oudste dochter over het Sinterklaas
feest, dat zij bij haar tante-werkgeefster wil vie
ren. De dochter trekt zich niets aan van vaders
verbod. Gaat toch , wat aanleiding geeft tot heibel
in huis met een bedorven Sinterklaas en een ge
brouilleerde verhouding met de familie. Ik beloof
haar hierop terug te komen als de feestdagen ach
ter de rug zijn, de maatschappelijk werkster van

ski-vakantie terug is en de praktijkwaarneming
voor een bevriende buurtcollega, die momenteel
ook in de sneeuw zit, klaar is.

Oudejaarsnacht kwart voor een word ik door
patient opgebeld met de vraag of ik weet waar
zijn vrouw is. Ik wist het niet, maar vraag intus
sen aan hem of "er bonje thuis geweest is" , wat
hij bevestigend beantwoordt. Ik heb hem het ad
vies gegeven de politie te bellen en .te vragen of
een ongeluk bekend is. Drie kwartier later word
ik opgebeld uit een psychiatrische afdeling, met
de mededeling dat patient zijn vrouw daar in de
wachtkamer heeft gevonden. Zij werd zwervend in
haar oude woonbuurt aangetroffen. Zij kon niet
zeggen wie zij was en waar zij woonde en had
niets bij zich waaruit dit kon blijken. Zij liep in
haar jurk, zoals zij om vijf uur 's middags de
deur was uitgerend. Zij was in een schemertoe
stand, maar kon desondanks niet worden opgeno
men wegens plaatsgebrek, daar en overal elders.
De dienstdoende zenuwarts vroeg mij, omdat hem
bleek dat ik op de hoogte was met haar achter
gronden, haar thuis een sluimerkuur te laten doen,
waarbij ik de steun van een sociaal-psychiater van
de G.G.D. kreeg toegezegd. Er was geen andere
keus, zodat zij per ambulance naar huis werd ver
voerd.

Nieuwjaarsmorgen zag ik haar in dezelfde toe
stand met nekstijfheid, zoals ik haar jaren geleden
gezien had en die ik toen niet als hysterisch had
herkend. Hoewel duidelijk is dat diepere oorza
ken - met name gelegen in de man-vrouw-verhou
ding - de aanleiding hadden gegeven tot dit klas
sieke ziektebeeld, werd dit geluxeerd door de oud
ste dochter. Deze was tweede Kerstdag uitgeno
digd door "die tante van Sinterklaas" en ook
het vriendje dat zij toen daar had opgedaan. Zij
had letterlijk opgevolgd wat haar vader haar had
gezegd. "AIs je gaat, blijf je helemaal maar weg".
Zij was weer snel terug toen haar moeder in
schemertoestand raakte, doch de intussen met haar
vriend opgebouwde seksuele relatie leek aanvan
kelijk vrucht te zullen dragen, waardoor enkele
spannende weken werden beleefd. Tenslotte men
strueerde zij, doch het had anders gekund.

Ziedaar de meest schokkende - zij het lang
niet aIle - ervaringen in dit gezin gedurende een
jaar, Zij demonstreerden aan mij de wisselwerking
tussen zieke en zijn gezinsleden; de dynamiek van
zijn en hun gedrag op stress-situaties, waarbij dui
delijk werd hoe ziekte het equilibrium in het ge
zin verstoort.

Het zij niet verheeld dat in de behandeling van
deze casus fouten zijn gemaakt, zowel door de
maatschappelijk werkster als door mij , Heeft de
maatschappelijk werkster weI voldoende aandacht
besteed aan de onuitgesproken afkeer van de
vrouw voor de man, die zij weI degelijk had opge
merkt? Heb ik er mij niet met een Jantje van Lei
den afgemaakt in het telefoongesprek met de
vrouw, toen zij mij vroeg haar man aan het werk
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te sturen? Ongetwijfeld zouden de catastrofen
van de feestdagen zijn voorkomen, indien de ge
geven signalen op hun juiste waarde waren ge
schat. Het zijn echter juist deze verzuimen ge
weest, die mij de mogelijkheden van maatschap
pelijk werker en huisarts bewust maakten om in
te grijpen in de tot desintegratie leidende gezins
dynamiek.

Onderzoek van Buma heeft uitgemaakt dat mo
gelijk slechts twee tot drie procent van de bevol
king bestaat uit gezinnen, zoals hier beschreven.
Deze categorie patienten zorgt echter voor onge
veer twintig pro cent van de patientencontacten
met de huisarts, terwijl zij vermoedelijk een nog
veel groter percentage van zijn werktijd vraagt.
Beschouwing van de aandoeningen waarvoor deze
patienten onder behandeling komen, leert, dat het
niet aIleen lichamelijke stoornissen zijn die deze

groep kenmerken, maar dat daarnaast een arsenaal
aan geestelijke en sociale moeilijkheden deze groep
als "onhygienisch in alle opzichten" bestempelt.
Gezien de onscheidbaarheid van lichamelijke en
niet-lichamelijke klachten is het ondoenlijk grenzen
te trekken. Wil de huisarts de coordinator blijven
in de gezondheidszorg van het eerste echelon dan
zal hij zich in deze categorie patienten hebben te
verdiepen en in samenwerking met de maatschap
pelijk werker (en wijkzuster) moeten uitmaken wat
wel en wat niet tot zijn competentie behoort. Het
werken in teamverband lijkt hierbij onontbeerlijk.

Burna, J. T . Beschouwingen over de pla ats van de huisarts
in de Nederlandse gezondheidszorg. Nederlands Insti
tuut voor Praeventieve Geneeskunde, Leiden, 1959.

Samenwerking van huisartsen en maatschappelijk werk,
versla g van een experiment in Amsterdam, Ministe
ric van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.
Rijswijk (Z.H.), 1968.

Spoedeisende symptomen hij zuigelingen met een ddngehorenhdrtdfwijking·
DOOR J. ROHMER. KINDER ARTS u

Zuigelingen, voor wie met spoed opname in de
kindercardiologische afdeling van het Academisch
Ziekenhuis in Leiden wordt aangevraagd, zijn
cyanotisch en/of gedecompenseerd. De vier dia
gnoses die bij deze baby's - vaak betreft het pas
geborenen - het meest frequent worden gesteld
zijn : a. transpositie van de grote vaten, b. pulmona
lisstenose (eventueel pulmonalisatresie) met rechts
links shunt, c. ventrikel septum defect en d.
coarctatio aortae. De twee eerste afwijkingen gaan
gepaard met cyanose, de twee laatste niet.

Centrale cyanose ontstaat wanneer zuurstofarm
bloed uit de weefsels de aorta weer bereikt zonder
in aanraking te zijn geweest met goed ventilerend
longweefsel. Bij een pasgeborene kunnen naast
hartafwijkingen ook long- en hersenaandoeningen
cyanose veroorzaken. Welke de oorzaak voor de
cyanose ook is, het is altijd zaak om zo spoedig
mogelijk de juiste diagnose te steIlen. Spoed is in
dit verb and een kwestie van uren. Staat eenmaal
vast dat men met een hartafwijking heeft te maken,
dan moet zo spoedig mogelijk hartcatheterisatie
met angiocardiografie worden verricht om de af
wijking exact te kunnen definieren. Zonder een ge
detailleerde diagnose is goede behandeling meest
al niet mogelijk.

Voor decompensatio cordis dient men op zijn

* Voordracht, gehouden tijdens de Boerhaave-cursus Actu
ele aspecten van de cardiologic. Leiden 196R

** Uit de afde1ing Kindercardiologie (Hoofd Mej.
C. L. D. Ch. Bruins) van de Kinderkliniek (Hoofd Prof.
Dr. G. M. H. Veeneklaas) van het Academisch Zieken
huis te Leiden.

Samenvatt ing. Spoedeisende symptomen bij
baby's met een viti urn cordis zijn cyanose en/of
decompensatio cordis . De meeste "spoedzuigelin
gen" hebben een operabele afwijking. Vroege
diagnostiek en behandeling zijn vaak levensred
dend . Dit betekent vroegtijdige verwijzing naar
een centrum , bij cyanose liefst reeds op de eerste
levensdag.

hoede te zijn wanneer een of meer van de volgen
de klachten en symptomen waarneembaar zijn.

1 Slecht drinken en toch goed groeien. Deze com
binatie wijst op vochtretentie, zij gaat gepaard
met oligurie (weinig natte luiers) .

2 Hepatomegalie. Oedeem aan de extremiteiten
komt bij zuigelingen vrijwel niet voor, ooglidoe
deem nog wel eens .

3 Tachypnoe en dyspnoe (neusvleugelen, happen,
expiratoire "grunt", intrekkingen, opisthotonus).

4 Tachycardie en cardiomegalie.
5 Sterk zweten, vooral bij inspanning zoals tijdens

devoeding.
6 Prikkelbaarheid en onrust (een gevolg van de

slechte circulatie met cerebrale hypoxie), later
overgaande in hypotonie en bewegingsarmoede.

Ad a. Transpositie van de grote vaten. Hierbij
stroomt het zuurstofarine bloed hit de venae cavae
via rechter atrium en rechter ventrikel in de aorta,
terwijl het zuurstofrijke bloed uit de longvenen via
linker atrium en linker ventrikel weer in de long-

(1969) huisartsen wetenschap 12, 177
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