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Inleiding. Her onderstaande is bedoeld als een
verslag over de ervaringen opgedaan tijdens het
funct ioneren van de groepspraktijk Overvecht te
Utrecht.

Het functioneren van .een groepspraktijk kan
men trachten vanuit een strikt medisch standpunt
te analyseren. Men kanhet accent echter ook leg
gen op de sociale en sociaal-psychologische aspec
ten van het functioneren. In dit verslag werd ge
kozen voor laatstgenoemde benaderingswijze. Als
zodanig kan men het functioneren van en in een
groepspraktijk beschrijven als het ondergaan en
oplossen van een reeks vraagstukken en moeilijk
heden met betrekking tot zowel interne als externe
samenwerking, het ontwikkelen van taak- en over
legprocedures, het ontwikkelen van een groeps
identiteit zowel naar de patienten als naar de in
stanties van gezondheidszorg, en wat dies meer zij.

In het eerste gedeelte van dit verslag wordt het
ontstaan en de ontwikkeling van de groepspraktijk
Overvecht als onderdeel van een centrum voor ge
zondheidszorg geschetst met enige daaraan ver
bonden problemen; in het tweede gedeelte valt de
nadruk op enige specifieke problemen met betrek
king tot het groepsfunetioneren zelf.

Uit het onderstaande zal blijken dat men met
vele problemen werd geconfronteerd, die een zo-

* Tot goed begrip van de lezer diene, dat dir verslag be
trekk ing heeft op een periode, die in juli 1971 eindigde en
wei op het moment, waarop de rweede van de auteurs
van dit verslag zijn functie van directeur van het N.H.I.
neerlegde.

danige omvang kregen, dat het welslagen van de
groepspraktijk in dit gezondheidscentrum aIs twij
felachrig moet worden gekenmerkt. Men kan daar
aan uiteraard pessimistische conclusies over de tot
standkoming van groepspraktijken en gezondheids
centra in het algemeen verbinden. Verwacht wordt
echter dat de in Overvecht opgedane ervaringen
een bijdrage kunnen leveren tot de verdere dis
cussie over groepspraktijken en gezondheidscentra
en dat deze kunnen helpen om een aantal fouten
bij de opzet daarvan te vermijden. Dit verslag van
een experiment is in eerste instantie juist als zoda
nig bedoeld. Bovendien moet men zich goed reali 
seren dat een deel van de ontstane problemen mede
het gevolg was van de nauwe relatie tussen Over
vecht en het Nederlands Huisartsen-Instituut
(N.H.I.) Dergelijke problemen behoeven zich
uiteraard elders niet in overeenkornstige situaries
eveneens voor te doen.

Wij blijven van oordeel dat de groepspraktijk en
vooral het gezondheidscentrum een belangrijke
bijdrage tot de gezondheidszorg in de eerste linie
kan leveren.

Waarom een groepspraktijk? In 1962 werd door
het Nederlands Huisartsen Genootschap (N.H.G.)
een conferentie over groepspraktijken belegd. Het
initiatief tot deze conferentie was genomen omdat
in N.H.G.-kringen het besef ging groeien dar de
vorming van groepspraktijken weI eens een ant
woord zou kunnen zijn op diverse tekortkomingen
in de praktijkvoering en op de vele problemen
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welke huisartsen in hun werk ondervinden, zoals
het sterk verweven zijn van praktijk en gezinsleven,
het onvoldoende waarborgen van een continue
zorg, her onvoldoende inschakelen van hulpperso
neel enzovoort.

Men had daarbij over de grenzen gekeken en
gezien dat in Engeland, in Amerika en in tal van
andere landen de groepspraktijk steeds meer ge
meengoed ging worden. Op de conferentie werd
gematigd optimisme over de ' groepspraktijk uit
gesproken; men verwachtte vooral, dat het isole
ment waarin de aIleenwerkende huisarts zich vaak
bevindt, door de vorming van groepspraktijken
zou kunnen worden doorbroken.

Tevens meende men dat de groepspraktijk de
psycho-sociale zorg zou kunnen bevorderen omdat
de huisarts, minder afgeleid door onrust in zijn
praktijk, zijn gesprekken met patienten doelrreffen
der zou,kunnen voeren. De conclusie was, dat men
Nederlandse experimenten nodig zou hebben om
het inzicht te verdiepen. Het verlangen groeide om
groepspraktijken tot stand te brengen.

Samenvatting. Door een gezamenlijk initiatief
van de gemeente .Utrecht, de gezamenl ijke kru is

" verenigingen, het Medisch Op voedkundig Bureau
, en het Nederland s Hu isart sen Insrituut (NHI)

kwamen plannen tot sta nd to t verwezenlijking
vag een gezondheidscentrum in de nieuwbouw
wijk Overvecht te Utrech t. Als aa nloop tot de
realisering daarvan stichtte het NHI een huisarts
praktijk in deze wijk, die tot een groepspraktijk
ZQU moeten uirgro eien, die vervolgens in het ge
zondheidscentrum lOU worden ondergebracht. Bij
de uitvoering van de plannen voor het gezond
heidscentrum en de groepspraktijk stuitte men op
tal van problemen.

In het bijzonder bleek dat de bestaande srruc
tuur - inclusief het financi ering ssysteem - van de
gezondheidszorg eenernstige belemmering vorrn
de voor de totstandkoming van het gezondheids
centrum. Daardoor kreeg een experiment, dat
qua vorrngeving sterk afwijkt van het vigerende
stelsel, nauwelijks een kans van slagen. Het ex
perimentwerd ook gehandicapt door het feit, dat
men al experimenterende op zich neemt gezond
heidszorg te bieden, w aardoor men herhaaldelijk
wordt gedwongen voorzieningen te treHen, die in
strijd zijn met de opzet van het experiment. Het
on tbreken van essentide basisvoorzieningen, met
name het gezamenlijke gebouw, belemmerde te
vens in aanzienlijke mate het op gang komen en
uitb ouwen van de sam enwerking, zowel van de
artsen onderling als van de verschillende discipli
nes met elkaar. Ten slotte was onvoldoende on
derkend welke eisen aan een realiseringsstrategie
word en gesteld . De auteurs hop en 'een bijdrage te
hebb en geleverd voor degenen, die plannen voor
een gezondheidscentrum voorbereiden of ten uit
voer brengen,

T oen in begin 1966 het N .H.I. als een van zijn
eerste activiteiten een groepspraktijkdag organi
seerde, geschiedde dit omdat in de korte periode
van zijn bestaan het instituut met dertig groepen in
aanraking kwam die min of meer ernstig overwo
gen een groepspraktijk te vormen. Dit paste goed
in de filosofie van het N.H.I. De groepspraktijk
leek immers tegernoet te komen aan een aantal
verlangens op verschillend gebied. Hoewel deze zo
langzamerhand als overbekend kunnen worden
vero ndersteld, zuIlen zij toch nog eens in hetkort
worden weergegeven. .

Van de zijde van de hui sartsen kan men onder
andere de volgende argumenten horen:

1 Men is niet meer tevreden met' de huidige
werkwijze en men hoopt door een onderlinge sa
menwerking tot een optimale praktijkvoering , te
komen (Van den Hout). De verbeteringen kunnen
dan op verschillende gebieden liggen.

In de eerste plaats .kan de huisarts zijn "klini
sche" hulpverlening verbeteren, doordat het in
strumentarium en de hulpkrachten hem daartoe
beter in staat zuIlen steIlen. In de tweede plaats
vraagt het sterk veranderende morbiditeitspatroon
veel meer hulp op psycho-sociaal gebied. In een
uiterst disciplinaire samenwerking kan deze hulp
veel efficienter worden gegeven. In de derde plaats
- Lamberts legt hierop ook de nadruk - ziet de
huisarts in de vorming van groepspraktijken een
mogelijkheid om zijn plaats als "ruggegraat" van
de gezondheidszorg te blijven behouden.

Men dient ook niet uit het oog te verliezen, dar
de groepspraktijk in het bijzonder de continuiteit in
de , hulpverlening en de permanente "open access"
beter kan waarborgen dan een solo-arts dit kan
doen.

Een bijzonder aspect, dat afzonderlijke verrnel
ding .verdient, is, dat de communicatie met instan
ties ook gemakkelijker kan verlopen (Van den
Hout).

2 Het isolement van dehuisarts wordt door
broken. Door samenwerking met verschillende
huisartsen in teamverband kan de huisarts tot een
regelmatige uitwisseling van praktijkervaringen en
tot onderlinge consultatie over medische en psy
cho-sociale problematiek komen. Tevens doen zich
de mogelijkheden voor van orienratie en herorien
tatie met betrekking tot her functioneren als medi
cus in een zich qua normen en waarden verande
rende maatschappij, zoals bijvoorbeeld met betrek
king tot vraagstukken aangaande de mondigheid
van de patient, euthanasie, abortus, medische pre
ventie, en dergelijke. Een zodanig overleg waarin
men zijn eigen werk en zijn medisch beleid kan
verdiepen, kan zowel de kwaliteit van het werk
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als het persoonlijke welzijn, de eigen emotionaliteit
ten goede komen.

3 De huisarts wordt door in groepsverband te
werken gemakkelijker inschakelbaar in bepaalde
projecten.

Zo kan de huisarts werkzaam in een groeps
praktijk gemakkelijker worden geraadpleegd op
vroeg diagnostisch en preventie£ terrein (Verbeek
Heida; Van den Dool, Van £s) .

4 Voor het persoonlijke leven van de huisarts en
zijn gezinkan het scheiden van woon- en werk
milieu van grote betekenis zijn.

Een dergelijke scheiding biedt in principe de
mogelijkheid voor medicus en gezin tot een grotere
a£standneming van de praktijkvoering, waardoor
in principe meer tijd, ruimte en rust beschikbaar
komt voor het gezin en voor het betrokken zijn bij
niet-medische £acetten val). het maatschappelijke
en culturele bestaan (politiek, kunst, literatuur,
niet-medisch georienteerde sociale contacten, deel
neming aan bijvoorbeeld buurt-activiteiten en wat
dies meer zij). Anderzijds betekent scheiding van
gezin en beroepsuitoe£ening niet altijd ten volle
een winst. Zo is bijvoorbeeld dehuisarts lang
duriger weg uit zijn huiselijke milieu, waardoor
verschijnselen van vervreemding kunnen optreden.

5 De torstandkorning van een groepspraktijk kan
ook het uitgangspunt zijn voor het vormen van een
belangengemeenschap. Vooral in Engeland was dit
vaak een motie£ om tot de vorming van groeps
praktijken te komen (Landheer).

Hierbij sluit aan, dat een groepspraktijk vaak
tot stand komt in crisissituaties. Zo werd de eerste
Amerikaanse groepspraktijk na het voorbijtrekken
van een tornado gevormd; het artsentekort in en
na de tweede wereldoorlog was mede een motief
om groepspraktijken in de U.S.A. te £ormeren.
Ook ziet men dat artsentekorten in grote steden,
parkeerproblemen en het scheppen van nieuwe
wijken vaak een stimulans inhouden.

De vorming van een groepspraktijk bleek echter
niet aIleen tegemoet te komen aan verlangens van
de huisarts, ook de overheid en de nationale orga
nisaties op het terrein van de gezondheidszorg ver
onderstelden goede mogelijkheden.

Een klassiek voorbeeld waarbij de overheid
poogde de vorming van groepspraktijken te bevor
deren, wordt in Engeland aangetroffen bij de in
voering van de National Health Service in 1948.
Er werd toen gepoogd de huisartsen te bewegen
hun werk in gezondheidscentra te gaan verrichten.
Deze centra zouden dan onder leiding van de
Local Health Authorities komen te staan (gro£weg
gezegd qua taak een combinatie van de gemeente-

Iijke geneeskundige en gezondheidsdienst (G.G. en
G.D.) en dekruisverenigingen) .

Deze eerste poging strandde onder andere door
bezwaren van de zijde van de huisartsen die vrees
den teveel onder supervisie van de Local Health
Authorities te moeten werken; bang waren dat de
arts-patient-relaties in deze situaties zouden wor
den geschonden, terwijl zij tevens toentertijd niet
in een gesalarieerde positie wilden gaan werken en
zeker niet tegen het destijds geboden salads (Lock) .

. In Oosreuropese landen en in joegoslavie wer
den ook door de overheid gezondheidscentra ge
sticht, enerzijds om voorzieningen te treffen waar
voorheen een gebrekkige medische hulpverlening
bestond, anderzijds om de particuliere vestigingen
op te breken; dit laatste dus op grond van ideo 
logische overwegingen. In Nederland ziet men ook
wel enkele pogingen van overheidswege om de
vorming van groepspraktijken en gezondheidscen
tra van de grond te doen komen.

Er zijn aanbevelingen aan de minister gedaan
om experimenten op dit gebied te £inancieren ten
einde in Nederland ook ervaring met deze werk
wijze te laten opdoen (Rapport van de commissie

huisartsen). Er zijn ook aanbevelingen gedaan om
tot een zekere regionalisatie te komen, waarin het
gezondheidscentrum een belangrijke plaats inneemt
(Rapport wiikgezondheidszorg).

Reeds vele jaren wordt door de overheid het ge
zondheidscentrum in Dronten ge£inancierd, terwijl
op zeer beperkte schaal aanbevelingen van de
commissie huisartsen zijn gevolgd, zodat vij£ ge
zondheidscentra op experimentele basis worden
gesteund.

Ook de gemeentelijke overheid gaat hier en daar
een stimulerende werking uitoefenen, vooral in de
grote steden, waar het huisartsentekort het meest
nijpend is (Luhrs). Het gezondheidscentrum
Utrecht-Overvecht dient in feite hieronder te wor
den gerangschikt.

Tenslotte wordr hier en daar door de universi
teit de totstandkoming van een groepspraktijk ge
stimuleerd (in Groningen en Rotterdam gereed
gekomen, in Amsterdam in wording) .

Het bleek echter dar niet aIleen in Engel and in
1948 grote belemmeringen optraden op ·de weg
naar realisering van groepspraktijken. Dergelijke
moeilijkheden worden overal aangetroffen. Een
eerste belemmering die telkens weer wordt aange
geven, is van rnateriele aard.

Indien huisartsen, die reeds zijn gevestigd, ge
zamenlijk een groepspraktijk willen vormen, dan
zullen zij aanzienlijk meer moeten investeren dan
wanneer zij als solowerker blijven werken. Indien
huisartsen die zich nieuw vestigen, direct in een
groepspraktijk met elkander willen samenwerken,
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is hun aanloopfinanciering aanzienlijk meer beIast.
Deze financiele belemmeringen zijn ook door de

overheid onderkend. Mede op geIeide van een
interim advies van de commissie huisartsen werd
na veeI vijven en zessen een bedrag door het mi
nisterie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
door het preventiefonds ter beschikking gesteld,
waardoor de reeds genoemde vijf experimenten
konden worden opgezet. De financiele belemme
ring is echter niet de enige.

Een tweede beIangrijke factor blijkt samen te
hangen met wat gemakshalve de .attitude van de
huisarts wordt genoemd.

Uit een onderzoek van Verbeek-Heida onder de
huisartsen in de provincie Groningen bleek, dat
minder dan 18 procent van de huisartsen een po
sitieve houding tegenover de groepspraktijken had.
Deze attitude bleek geen samenhang te vertonen
met de leeftijd van de betrokken arts, met zijn
woonplaats, met het jaar van vestiging, de huis
artsendichtheid, de aanwezigheid van waarne
mingsregeIingen of de praktijkvorm, waarin men
werkte,

WeI bleek een duideIijke reIatie te bestaan met
het lidmaatschap van het N.H.G. De voorstanders
hadden meer behoefte aan regelmatig overleg, ter
wijl zij samenwerking met werkers op her gebied
van de maatschappelijke gezondheidszorg op grote
prijs stelden.

Het N .H.!. als een stimulerende organisatie. Het
N.H.I. zag het als een taak de totstandkoming van
groepspraktijken te helpen bevorderen of liever
gezegd de beIemmeringen van de totstandkoming
van groepspraktijken uit de weg re ru imen in een
zodanige mate, dat iedere huisarts een werkeIijk
vrije keuze kan maken tussen het vormen van
groepspraktijken en het werken in een individueIe
praktijk. Pas wanneer de belernrneringen of de
mogeIijkheden voor beide vormen van werk van
dezelfde omvang zijn, kan men van een even
wichtige situatie spreken. Dan kan ieder naar zijn
eigen aard en wensen een praktijkvorm kiezen die
hem het meest aanstaat hetzij solo, hetzij in groeps
verband.

Het N.H.I. trachtte de door her genootschap ge
voelde taak onder andere te verrichten door als
gesprekspartner te funccioneren voor hen, die zich
om advies tot het instituut wendden. Tot het geven
van goed gefundeerde adviezen was men nog maar
in zeer beperkte mate in staat, omdat men nog niet
op ervaring kon bouwen.

WeI had men een studiegroep groepspraktijken
in her leven geroepen, waarin vertegenwoordigers
van de beroepsorganisaties naast deskundigen op
verschillend gebied met name een econoom, een

socioloog, een jurist en een architect hun plaats
hadden. De activiteiten van deze studiegroep resul
teerden in een pubIikatie (Voorlichtingsrapport in
zake groepspraktijken). Het kon niet anders dan
een gebrekkige poging zijn om enig houvast te krij
gen ten behoeve van de advisering.

Het lag voor de hand dat het N .H. I., dat zich
in studie en gesprek dermate bezighieId met de
groepspraktijk, zelf nauw betrokken wilde zijn bij
de totstandkoming van een groepspraktijk, ten
einde de ontwikkeIing nauw op de voet te kunnen
volgen. In feite bestond en bestaat bij het N.H.I.
de behoefte aan een groepspraktijk die, deeI uit
makend van een gezondheidscentrum, zou kunnen
fungeren als een .Jaborarorium" of "proeftuin"
van her instituut. Laatstgenoemde inste1ling zou
daardoor onder meer in haar advisering en voor
lichting op dit gebied realistischer kunnen te werk
gaan dan tot nu toe het geval was .

Door een min of meer toevallige omstandigheid
kwam het instituut daartoe in de geIegenheid.

Het ontstaan en de ontwikkeling van de groeps
praktijk Utrecht-Overvecht. Door de G.G. en G.D.,
de schoolartsendienst en de kruisverenigingen was
het plan opgevat om hun diensten aan de bevolking
van een nieuwbouwwijk nameIijk Utrecht-Over
vecht, te verlenen in de vorm van een gezamenlijk
gezondheidscentrum. Daarbij kwam ook het ver
langen om een huisartsgroepspraktijk aan het te
stich ten gezondheidscentrum te verbinden. Er be
stonden overwegende bezwaren om een verbintenis
aan te gaan met een groep willekeurige huisartsen,
omdat deze minder zouden pas sen in een structuur
waarin slechts organisaties samenwerkten. Daarom
werd contact met het N.H.I. gezocht, dat spoedig
op de uirnodiging inging door deeI te nemen aan
de reeds in gang zijnde beraadslagingen over de
opzet van het gezondheidscentrum.

Het bleek, dat al vrij vergaande gedachten be
stonden over de bouw van het gezondheidscentrum,
waaraan inmiddels ook het Medisch Opvoedkundig
Bureau (M.O.B.) zou gaan medewerken. Doordat
het N.H.I. pas in een later stadium bij de bespre
kingen werd betrokken, moest het betrekkelijk
snel gaan meedenken en -werken aan de bouw
plannen van het gezondheidscentrum. Het deed
dit met een zekere graagte, omdat het instituut bij
de advisering aan solo- en potentiele groepsprak
tijken reeds veel aandacht had besteed aan bouw
en inrichtingsaspecten. Het feit dat een binnen
huisarchitecte in die tijdde afdeIing voorlichting
leidde en dat een architect adviseur van het in
stituut was, onderstreept dit duideIijk . Ook was er
research gedaan op genoemd gebied, die zijn
vruchten zou kunnen afwerpen voor de bouw van
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het huisartsengedeelte van het gezondheids
centrum.

Het was echter wel zeer duidelijk dat het bouwen
en inrichten van een gebouw op zichzel£ nog geen
waarborg was voor het ontstaan van een gezond
heid scentrum. Het belangrijkste zou immers de
samenwerking van de verschillende participanren
moeten zijn. Daarom werd na enige tijd ook door
de deelnemende organisaties een functionele com
missie in het leven geroepen, die zich moest bera
den op de roekomstige sam enwerking in het ge
zondheidscentrum. In deze commissie waren de
verschillende participanten vertegenwoordigd.

Er werd een plan ontwikkeld waarvan de ver
schillende aspecten voor de opzet van de groeps
praktijk als voIgt er uit zagen.

1 Het centrum zal fungeren ten behoeve van de
gehele wijk Overvecht, die ongeveer 40 000 pa
tienten zou gaan omvatten; dit voor zover het de
G.G. en G.D., de kruisverenigingen en het M .O.B.
betreft,

2 De groepspraktijk wa arin vier artsen gaan
werken, zal naast de vrij gevestigde Utrechtse
huisartsen in Overvecht zijn werk doen. In het
totaal zullen niet meer dan 9 000 patienten tot de
pr aktijk worden toegelaten.

3 De huisartsen uit de groepspraktijk zullen in
een bijzondere relatie tot specifiek aangewezen
wijkverpleegsters komen te staan: de kruis
verenigingen zullen een voldoend aantal verpleeg
sters aan de groepspraktijk toevoegen, terwijl
laatstgenoemden in het bijzonder voor de groeps
artsen werkzaam zullen zijn. Daarmede wordt de
wijkgedachte van de kruisverenigingen doorbro
ken; de wijkverpleegsters gaan praktijkgebonden
functioneren. Ook de onderlinge uitwisselbaarheid
van de wijkverpleegsters van de verschillende
kruisverenigingen kon op deze wijze dus tot stand
komen.

4 Het is noodzakelijk om oak het algemeen
maatschappelijk werk in de groep te betrekken,
opdat huisarts, wijkverpleegster en maatschappe
lijk werker de hulpverlening in het eerste echelon
kunnen behartigen.

5 Het M .O.B. zal ten behoeve van de aldus ge
vormde multidisciplinaire groep, naast de gebrui
kelijke taken een consultatieve taakgaan vervullen,

6 De huisartsen uit de groep zullen binnen het
kader van de F.K.K. voor de zuigelingen en kleu
ters uit de eigen praktijk zelf consultatiebureau
houden.

Dit on twerp werd vele malen besproken en
doordacht.

Men moet bedenken dat in deze periode van
plannen maken al de genoemde participanten reeds
op de een of andere manier in de wijk Overvecht
werkzaam waren, met uitzondering van de deel
nemers aan de toekomstige groepspraktijk. Het
werd noodzakelijk geacht om zo snel mogelijk met
de opzet hiervan een aanvang te maken. Evenmin
als de .andere participanten kon het N.H.I. over
een gezondheidscentrumgebouw beschikken om
daarin de toekomstige groepspraktijk onder te
brengen. Desondanks wilde men nu reeds een
praktijk - aanvankelijk een solopraktijk die tot
een groepspraktijk zou kunnen uitgroeien - in
Overvecht vestigen ten einde tegen de tijd van ge
reedkoming van het gebouw, zich als een volwaar
dige partner in het gezondheidscentrum te kunnen
vestigen. Daarbij kwam nog dat in de zich snel
ontwikkelende wijk behoefte bestond aan de vesti
ging van huisartsen.

Het ligt min of meer voor de hand dat niet di
rect kon worden gestart met de vorming van een
groepspraktijk. Om te beginnen was het om finan
ciele redenen noodzakelijk om met een arts te be
ginnen en om de volgende arts(en) pas aan te
trekken zodra de praktijk voor de eerste arts vol
doende om vang had gekregen. Verder was er in
die tijd een uitgesproken artsentekort, waardoor
het werven van aanstaande deelnemers aan de
groepspraktijk in zijn mogelijkheden sterk was be
perkt. Tenslotte was het niet mogelijk om een
ruimte te vinden waarin een groepspraktijk kon
worden ondergebracht.

Wat het eerstgenoemde punt betreft gold als
uitkomst, dar het toenmalige ministerie van sociale
zaken en volksgezondheid zeer geinteresseerd was
in het experiment. Het bleek bereid om de in de
aanloopperiode te verwachten tekorten te subsidi
eren om na de totstandkoming van de groepsprak
tijk deze in de serie door het ministerie gesubsidi
eerde experimenten op te nemen. Ook dit nam
echter nog niet weg dat artsen- en ruimtetekort in
feite betekende, dat het N.H.I. de eerste jaren niet
verder zou kunnen gaan dan het formeren van
enkel e solopraktijken, die echter in het uitdrukke
lijke perspectief van de vorming tot groepspraktijk
zou den komen te staan, te verwerkelijken bij de
totstandkoming van het gezondheidscentrum.

Door van een bepaalde samenwerkingsstructuur
tussen solo-arts en N.H.I. uit te gaan, hoopte men
dit perspectief van de groepspraktijk Ievend en
realistisch te houden en tevens de proeftuin-ge
dachte te kunnen realiseren. Er werd een structuur
gekozen waarin een huisarts zou worden aan 
getrokken die zich aIs zel£standig arts zou vestigen
en die tevens een part-time aanstelling bij het
N.H.I. zou krijgen. Op grond van deze aanstelling
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zou de arts dan een aantal werkzaamheden ten
behoeve van het N.H.1. verrichten en zijn praktijk
voering in overleg met het N.H.!. regelen.

Hierbij bleef uiteraard de eindverantwoording
voor de behandeling van de patienten bij de huis
arts liggen. Het N.H.1. hoopte door een optimale
inrichting, door voorzieningen met instrumenta
rium, administratie en hulpkrachten de kwaliteit
van de praktijkvoering te bevorderen.

Deelneming aan de werkzaarnheden- WIn de staf
van her N.H.1. zou voor de aanstaande leden van
de groepspraktijk van nut zijn, omdat zij direct zou
den kunnen kennisnemen van inzichten bij de staf
van het N.H.1. Daartegenover zouden zij zelf ook
vanuit de praktijk de gedachtenvorming binnen
het instituut mede kunnen bepalen.

Ten einde de gebeurtenissen zo goed mogelijk
op de voet te kunnen volgen zou in overleg met de
betreffende huisarts een intensieve morbiditeits- en
praktijkanalytische registratie worden opgebouwd
aan de hand waarvan op den duur een analyse van
het gebeurde zou moeten plaatsvinden.

Het vervolg van de bestaande ontwikkelings
schets. Met moeite kon een reeds ervaren arts wor
den gevonden die bereid was om zich in Overvecht
te vestigen en zich aan de sraf van het N.H.1. te
verbinden. Een ruimte onder een flat kon in prak
tijkruimte worden herschapen. Als zeer tijdelijke
ruimte leek deze te voldoen. Met de werkzaam
heden in de solopraktijk kon worden begonnen.
Men had te maken met de gebruikelijke aanvangs
problemen, maar geleidelijk aan begonnen de pa
tienren zich te melden en de praktijk groeide in een
behoorlijk tempo;

Ampele discussies over de wijze van vastlegging
van praktijkanalytische gegevens leidden op ' den
duur tot een voor de huisarts aanvaardbare vorm.
Toch bleek deze registratie van de aanvang af een
belangrijke aanslag op de tijd van de huisarts te
zijn. Er ontstonden aanzienlijke verschillen van in
zicht in de wijze, waarop de praktijk ten behoeve
van het instituut zou moeten fungeren, hetgeen
uiteindelijk mede het vertrek van de desbetreffen
de arts tot gevolg had. Daarna ontstond een lange
periode waarin de groepspraktijk met moeite in
stand kon worden gehouden.

Tengevolge van het benauwende artsentekort
(1968) kon de opvolging niet onmiddellijk plaats
vinden (in die tijd waren in Utrecht diverse prak
tijken onverkoopbaar gebleken). Daarom moest een
van de vaste stafleden van het N.H.1. (niet aan
getrokken voor de groepspraktijk) inspringen en
de praktijk voortzetten: men had immers als in
stituut, gericht op het hebben van een proeftuin,
de louter adviserende rol met betrekking tot

Utrecht-Overvecht losgelaten en een stuk gezond
heidszorg op zich genomen.

Vooruitlopend op een nadere analyse van de
verschillende problemen, impliciet aan de opzet en
het funetioneren van deze groepspraktijk in wor
ding moet op twee consequenties van het toen ge
kozen beleid van het N.H.1. worden gewezen. In
de eerste plaats kon het instituut genoemde ge
zondheidszorg niet naar believen opgeven. Het
was een dwingende noodzaak om voor de con
tinuiteit in de zorg voor de patient te voorzien.
Hierdoor kwam het instituut in een dwangpositie
terecht, die om een aaneenschakeling van nood
maatregelen vroeg.

In de tweede plaats, nauw met het eerste punt
samenhangend, dreigde de groepspraktijk steeds
meer tijd op te eisen van het N.H.I., hetgeen met
de andere belangen van de verdere ontwikkeling
van het N.H.1. botste. Deze constellatie bleek van
ingrijpend belang omdat, zoals verderop zal wor
den gesteld, het niet bij deze ene wisseling van
huisarts zou blijven.

Tegen de reeds 'eerder genoemde achtergrond
van het nijpende huisartsentekort, het ontbreken
van het gezondheidscentrum en de financiele be
perkingen yond een keten van artsenwisselingen
en veranderende relatiepatronen tussen huisartsen
en instituut plaats, waarbij naast de directeur van
het N.H.I., vooral twee full-time stafleden, J.
Koopman en I. Ph. L. Koperberg, steeds weer op
nieuw werden gedwongen de extra last van de
praktijk(en) op zich te nemen.

De opvolger van de eerste arts sprak een grote
voorkeur uit voor een algeheel dienstverband bij
het N.H.1. Na uitvoering overleg met het ministerie
en met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst (K.N.M.G.) werd
een vorm gekozen, waarin de huisarts van de
N.H.I.-praktijk in dienst zou komen van het insti
tuut. In het nemen van een dergelijke maatregel
werden voordelen gezien; de huisarts zou niet meer
financieel afhankelijk zijn van de praktijk. Dit zou
tot gevolg kunnen hebben dat hij rich, onafhanke
lijk van de economische consequenties, geheel ver
antwoordelijk voor de praktijk zou kunnen voelen.

Achter deze opzet was bovendien nog de wens
aanwezig om eens uit te testen in hoeverre de
huisarts als semi-ambtenaar zou kunnen functio
neren. Het genoemde staflid ' bleef nog partieel
medewerken toen de tweede huisarts kwam, mede
om als staflid met de dagelijkse realiteit in aanra
king te blijven - (dus deels als steun, deels als lid
van de proeftuin). - Het leek allemaal goed te
gaan.

De praktijk groeide snel en weldra werd het
plan gekoesterd om reeds een tweede huisarts aan
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te trekken. Dientengevolge moest een andere prak
tijkruimte worden gehuurd, die helaas betrekkelijk
ver van de eerste ruimte was verwijderd. Onder
linge communicatie zou hierdoor weI eens kunnen
worden belemmerd. In afwachting van de komst
van de tweede arts startte een tweede full-time
staflid van het N.H.I. alvast de praktijk, omdat de
eerste praktijk reeds te omvangrijk werd. Na en
kele maanden kreeg hij een jonge arts naast zich.
Er ontstonden toen dus twee los van elkaar staan
de praktijken, elk bemand met een full-time huis
arts en een staflid van het N.H.I., die een deel van
zijn tijd aan de praktijk besteedde. De gedachte
was dat de full-time huisartsen vooral de con
tinuiteit van de zorg voor de patienten moesten
wa arbo rgen, ierwijl de N.H.I.-stafleden op den
duur meer zouden kunnen zijn gericht op het doen
van onderzoek en het geven van onderwijs buiten
het kader van de groepspraktijk (louter de proef
tuinfunctie dus ).

Beide praktijken werden binnen betrekkelijk
korte tijd getroffen door wisselingen van de full
time artsen die juist de continuiteit van de zorg
voor de patienren hadden moeten waarborgen. Op
de oorzaken hiervan wordt nog nader ingegaan.
Uiteraard leed de hulpverlening aan de patienten
hieronder, terwijl ook aan de realisering van we
tenschappelijke verlangens (de ontwikkeling van
de proeftuin) niet kon worden toegekomen. Door
de wisselingen werden aile condities variabel.

De werkelijke bedoelingen van patienrenzorg,
wetenschappelijk werk en onderwijs werden door
bovengeschetste gang van zaken niet benaderd.

Ondertussen bleven de leden van de functionele
commissie waaruit de eerste schets voor de groeps
praktijk Utrecht-Overvecht was voortgekomen,
met een zekere regelmaat bij elkander komen. Bij
deze commissie voegde zich na verloop van tijd
het algemeen maatschappelijk werk. Maar ook de
commi ssie met al haar participanten ging het niet
voor de wind.

In de eerste plaats liet de realisering van het
gezondheidscentrum veel langer op zich wachten
dan aanvankelijk de bedoeling was. Door diverse
complicaties in de financiering, voortkomende uit
de gemeentepolitiek, en door de trage en moeizame
beslissingen van het ministerie, werd de bouw
jarenlang uitgesteld. Mede daardoor had de func
tionele commissie onvoldoende nabijliggende doe
len die een stimulans konden betekenen voor de
voortgang van de, werkzaamheden. Er was een
"wachten op Godot", dat verlamrnend werkte en
de voorbereidingen een enigszins spookachtig ka
rakter gaf.

In de tweede plaats hadden en hebben de ver
schillende deelnemers hun interne problemen: het

N.H.!. de reeds beschreven moeilijkheden, de
kruisverenigingen de herziening van hun onder
linge relaties, het M.O.B. de interne reorganisatie,
het maatschappelijk werk eveneens de herstruc
turering binnen eigen kring.

In de derde plaats bleek de aanwezigheid van
G.G . en G.D. en de schoolartsendienst in de func
tionele commissie een merkwaardig fenomeen. Oat
wil zeggen: deze belangrijke participanten aan het
gezondheidscentrum hadden aan de triade huisarts
- maatschappelijk werker - wijkverpleegster,
met het M.O.B. op de achtergrond, betrekkelijk
weinig bij te dragen. Het leek zodoende erop, dat
het gezondheidscentrum binnen zijn muren toch
twee min of meer onafhankelijke groeperingen zou
gaan krijgen. Verlamming aan de ene kant, bewe
ging aan de andere kant.

Men had intussen niet stilgezeten. Er was een
regelmatig overleg georganiseerd tussen al de
genen die in de wijk Overvecht op het gebied van
de gezondheidszorg werkzaam waren namelijk aile
daar gevestigde huisartsen, wijkverpleegsters,
maatschappelijk werkers, geestelijken, terwijl na
ingebruikneming van het ziekenhuis Overvecht ook
overleg met de directie en staf van het ziekenhuis
tot stand kwam. De besprekingen in deze overleg
groep werden door velen gewaardeerd. Men leer
de e1kander kennen en op bepaalde punten kon
men tot samenwerking komen. Er ontstond echter
een nieuw probleem.

T oen aan de orde werd gesteld dat in de toe
komst binnen het kader van het gezondheidscen
trum een kleine groep huisartsen, wijkverpleegsters
en maatschappelijke werkers een bijzondere plaats
zouden gaan innemen door een van het gebruike
lijke patroon afwijkende samenwerkingsvorm uit
te voeren, bleek dit in toenemende mate, vooral bij
de wijkverpleegsters op weerstand te stuiten, om
dat zij daardoor een isolement van hun "grate"
groep vreesden (Van Ravenswaay).

Uiteraard had deze houding van de wijkver
pleegsters weer zijn terugslag op het beleid van de
respeetieve besturen. De weerstand tegen de vor
ming van een groep binnen de groep, werd nog
versterkt door de frequente wisselingen onder de
N.H.I.-huisartsen (men beleefde nog een derde en
een vierde ronde), die het vormen van een meer
continue werkrelatie bemoeilijkten. Door contacten
op het bestuurlijke en werkniveau hoopte men
echter op de lange duur tot een oplossing te komen.

Naar wij vernamen spitsten echter onlangs de
moeilijkheden in de N.H.I.-praktijken zich zodanig
toe, dat dir heeft geleid tot een loskoppeling van
de desbetreffende twee praktijken - de toekornsti
ge groepspraktijk dus - van het N.H.I.
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Laatstgenoemde periode zal echter buiten be
schouwing worden gelaten, omd at deze zich onder
de nieuwe directie van het N.H.I. afspeelde. Niet
onvermeld mag blijven, dat het vorige bestuur de
wens te kennen gaf de groepspraktijk (die nog
geen groepspraktijk was) en de toekomstige partici
patie in her gezondheidscentrum aan het inmiddels
functionerende Utrechts universitaire huisartsen
instituut over te dragen. Het nieuwe bestuur en de
nieuwe directie gaven echter de voorkeur eraan
deze aan het N.H.I. verbonden te laten zijn.

Het geheel overziende, kan enerzijds van een
vrij geprononceerde mening over een gezondheids
centrum met de groepspraktijk Overvecht als een
essentieel bestanddeel worden gesproken. Deze ge
dachte kwam voort uit het initiatief van de vol
gende verschillende overheden en instanties op het
gebied van de gezondheidszorg:

de gemeentelijke overheid in de vorm van G.G.
en G.D., gericht op het bieden van voldoende ge
neeskundige zorg in een nieuw stadsdeel;

de kruisverenigingen op bestuurlijk vlak, ge
richt op het beproeven van andere samenwerkings
vormen tussen wijkverpleegster en huisarts;

het M.O.B., dat ond erd ak in de nieuwe wijk
zocht en tot nauwe samenwerking met andere
volksgezondheidsinstanties wilde komen;

de rijksoverheid , die door middel van enkele ex
perimenten een antwoord hoopte te krijgen op de
vraag of deze vorm van gezondheidszorg voor Ne
derland adequaat zou zijn;

het N.H.I., dat op grond van studie en ervaring
vrij geprononceerde opvattingen over de taak en
functie van de huisarts had ontwikkeld en hoopte
in een gezondheidscentrum en een groepspraktijk
(als proeftuin) deze ideeen te kunnen toetsen en
verder tot ontwikkeling te brengen (waarmee nooit
is gesteld dat zulks ook niet in andere structuren
mogelijk zou zijn; de realisering van genoemde op
vatting leek zich hier echter voor te doen).

Anderzijds moet worden geconstateerd, dat de
realisering van het idee over het gezondheidscen
trum in het algemeen en de realisering van de
groepspraktijk in het bijzonder, ernstig werden ver
tr aagd; voor wat het laatste betreft in die mate,
dat waarschijnlijk slechts een geheel nieuwe start
nog perspectieven kan brengen. De realise ring
bleef steken in een federatie van solo-artsen (zo
men wil artsenparen, namelijk full-timer en
N.H.I.staflid) binnen N .H.I.-verband. Geen
groepspraktijk in de gebruikelijke zin van het
woord dus, maar met juist zoveel verband tussen
de betrokken medici, dat een analyse van de pro
blemen van de "huisartsenfederatie" mogelijk eni-

ge bijdrage zou kunnen leveren in de discussies
rondom het fenomeen groepspraktijk.

Welke zijn nu de factoren, die het proces in
aanzienlijke mate hebben bepaald en waaraan een
aantal van de geschetste problemen mogelijkerwijs
is toe te schrijven?

Enige probleemfactoren verbonden aan de rea
lisering van het gezondheidscentrum. Achtereen
volgens wordt ingegaan op probleemfactoren die
een rol speelden bij de realisering van de groeps
praktijk en daarna op de factoren die in het func
tioneren van de groepspraktijk of huisartsenfede
ratie van betekenis lijken.

Uiteraard zullen de verschillende factoren
elkaar ten dele overlappen.

1 Het gezondheidscentrum en van daaruit af
geleid de groepspraktijk zijn "van boven at" op
gelegd.

Het zijn in eerste instantie de besturen en de
beleidsorganen van bovengenoemde instanties die
vanuit hun achtergronden het besluit namen tot
realisering van een gezondheidscentrum. De visie
omtrent de gezondheidszorg in de toekomst en het
idee van een gezondheidscentrum bestaat in de
hoofden van bestuursleden en directies; zij zijn van
daaruit gemotiveerd tot het realiseren van het cen
trum en zijn onderdelen.

Maar hoe is een en ander eigenlijk gesteld met
betrekking tot de wijkbevolking, het publiek waar
voor het centrum is bestemd? Aangenomen wordt
dat het idee van een centrum een passend ant
woord is op de bestaande behoeften aan gezond
heidszorg binnen de wijk, maar is dat antwoord
inderdaad passend? Hoe zou de bevolking vanuit
haar behoeften het idee van een centrum inhoud
geven? Het gaat hier om onbekende factoren. Men
kan zich dan ook afvragen of er niet een solider
basis was ontstaan wanneer men de bevolking van
meet af had laten meepraten, zowel met betrekking
tot het gezondheidscentrum als met betrekking tot
de groepspraktijk. De voordelen van een dergelijk
overleg zijn onmiskenbaar: de ontworpen inhoud
en structuur van dienstverlening kan beter worden
afgestemd op de behoeften; de afstand tussen be
volking en centrum wordt kleiner; de betrokkenen
worden van meet af ingeschakeld bij het te onder
nemen experiment. Omgekeerd kunnen de dienst
verleners hun mogelijkheden en grenzen duidelij
ker zichtbaar maken, er kunnen reelere verwach
tingspatronen ontstaan.

Wat geldt voor de bevolking van de wijk geldt
ook voor de dienstverleners in het veld, degenen
die uiteindelijk het centrum en de groepspraktijk
moeten waar maken. Ieder van de deskundigen
heeft zijn specifieke mogelijkheden en begrenzin-
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gen, zijn specifieke . opvattingen over het centrum
en over de groepspraktijk, Het bleek op den duur,
dat er sprake was van een discrepantie tussen de
visie en de plannen van besturen of directies, van
de deelnemende organisaties en die van de wer
kers. Een en ander werd in sterke mate aangetrof
fen bij de wijkverpleegsters, maar eveneens bij de
full-time artsen van de groepspraktijk, zoals later
zal blijken.

Kemproblemen, verbonden aan het zonder meer
maken van plannen ten behoeve van wijkbevolking
en veldwerkers zijn, dat de plannenmakers zich de
mogelijkheid laren ontglippen om inhoude1ijk rna
teriaal te verwerven voor het expliciet uiteenzetten
en preciseren van doe len en taken van het
centrum, terwijl bovendien de betekenis van de
motivatie van de betrokkenen onvoldoende wordt
onderkend.

2 De frictie tussen nieuwe samenu/erkings- en
organisatievormen en bestaande, vertrouwde struc
turen

De ontworpen samenwerkings- en organisatie
structuren in het gezondheidscentrum zijn als het
ware een corpus alienum binnen de meer traditio
nele en vertrouwder structuren in de gezondheids
zorg van Overvecht en de stad Utrecht. De be
wegingsruimte voor het experimenteren op kleine
schaal bleek binnen het geheel te gering. Zo liet
men de huisartsen uit de groepspraktijk die tevens
een relatie met het N.H.I. hadden, werken te mid
den van een aantal artsen met een meer traditio
nele solopraktijk. Bij de solowerkers riep dat onder
meer de suggestie op, dar de groepspraktijkers in
een gunstiger concurrentiepositie zouden verkeren
(al was het tegendeel eerder het geval). Een en
ander gaf aanleidirigtot wrijvingen,

Eenzelfde problematiek werd reeds genoemd
met betrekking tot de wijkverpleegsters, die uit een
praktijkgebonden functioneren een verwijdering en
vervreemding van de grote groep van collegae
vreesden. Deze structurele problematiek van het
gezondheidscentrum is overigens tevoren niet vol
doende overwogen. Men bepaalde bij het plannen
maken dat het gezondheidscentrum niet uitsluitend
op basis van nieuwe structuren zou gaan werken,
men wilde oak ten dele op de oude wijze blijven
doorwerken. Zo zouden in het centrum zowel wijk
gebonden als praktijkgebonden wijkverpleegsters
werkzaam zijn. Er zouden zowe1 gewone als prak
tijkgebonden consultatiebureaus worden gehouden.
Evenmin zijn de implicaties van het op kleine
schaal gaan experimenteren met andere structuren
voor het grotere geheel voldoende nagegaan. De
gang van zaken leidt voor ons tot de conclusie dat
een experimenteren met vrij vergaande structuur
veranderingen op kleine schaal niet volstrekt

geisoleerd van het grote gehee1 kan geschieden.
Het vraagt van de deeInemende organisaties parti
ele wijzigingen in de bestaande structuren en een
herorientatie, die zich niet vanzelfsprekend vol
trekken.

In het verlengde hiervan kan men zich afvragen
of het experiment met de groepspraktijk en met het
centrum wel een eerlijke kans krijgt door te trach
ten beide, als het ware los van een bestaande struc
tuur, te ontwikkeIen. Men kan zich tevens afvra
gen of ditzelfde niet geldt voor meer experimenten
op dit vlak in Nederland.

Het inschake1en van veldwerkers en bevolking
bij het ontwikkeIen van experimenten biedt weI
licht perspectieven, alhoewel de stap om van
onderaf te beginnen in plaats van bovenaan op
zich reeds een indicatie is voor een structurele wij
ziging in de betrekkingen binnen de gezondheids
zorg.

3 Het ontbreken van enige noodzakeliihe condities
In de eerste plaats is het ontbreken van een ge

bouw voor het gezondheidscentrum tot dusverre
een nagenoeg onoverkoombaar struike1blok ge
bleken. De participanten binnen het centrum en
met name de verschillende soorten veldwerkers
zijn daardoor ruimteIijk gescheiden, hetgeen zijn
directe weerslag heeft op de onderlinge communi
catie, de relatievorming en de ontwikkeling van
nieuwe vormen van samenwerking en organisatie.

Reeds werd vermeId dat de artsen, die door het
N .H.I. werden aangetrokken voor het bemannen
van de groepspraktijk, door het ontbreken van een
centrum werden gedwongen in de richting van een
solopraktijk. Het is niet uitgesloten dat her ont
breken van een gemeenschappelijke werk- en ex
perimenteerruimte de betrokkenen voor een be
langrijk deel de moge1ijkheid ontneemt zich met
het plan en wat daarmede verband houdt te iden
tificeren. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan
zal dat de gemotiveerdheid van betrokkenen tot
het experimenteren met nieuwe vormen niet ten
goede komen.

In de tweede plaats kon achteraf het gemis aan
een realiseringsplan of realiseringsstrategie voor
het centrum worden geconstateerd, naast de plan
nen of visie op doelen en inhoud. Het experiment,
zeker wat betreft de groepspraktijk, nam daardoor
te vee1 het karakter van "trial and error" aan,
waarbij pas achteraf kan worden geconstateerd van
schade en schande wijs te zijn geworden. Hiervan
is dit verslag een getuigenis.

In het verlengde van dit tweede punt kan, ook
achteraf, het gemis aan een experimentele stuur
groep en voldoende agogische begeleiding bij de
planning en opzet van het centrum worden vast
gesteld. De betrokken directies en besturen missen
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door de veelheid van taken en opgaven de energie
en de capaciteit om aan de ontmikkeling van het
centrum en zijn onderdelen leiding te geven in de
vorm van concrete planning, beleids- en strategisch
overleg, voorbereidende werkzaamheden, ins true
tie en training, en dergelijke. Bij de groepspraktijk
werd in een later stadium enige agogische be
geleiding gezocht, doch deze begeleiding droeg een
sterk curatief karakter.

Resumerend kan worden gesteld dat tot dus
verre te weinig systematiekheeft bestaan in de
planning, in het overwegen en realiseren van de
noodzakelijke condities voor de ontwikkeling en in
de uitvoering van het experiment met het gezond
heidscentrum. Gegeven dit feit wordt datgene wat
tot dusverre een ernstig nadeel bleek, namelijk het
ontbreken van een gebouw, misschien nu een voor
deel: men kan in afwachting van de voltooiing van
de bouw alsnog trachten de noodzakelijke planning
en systematiek in te voeren. Alhoewe1 het boven
staande uiteraard ook van grote invloed is ge
weest op de . realisering van de groepspraktijk,
worden hieronder ook nog enige probleemfaetoren
genoemd, die specifieker met het ontwikkelen van
de groepspraktijk Overvecht samenhangen.

Enige probleemfactoren verbonden aan de rea
lisering van de groepspraktijk Overvecht

1 De relatie en wisselwerking tussen groepsprak
tijk en de wijk

Er bestaat uiteraard altijd een zekere wissel
werking tussen praktijk en buurt of wijk. Over
vecht was totdusverre typisch een wijk in opbouw
(polderland, dat werd getransformeerd tot een
woonwijk voor circa 40 000 mensen) . "Wijk in op
bouw" betekent, dat de wijk nog geen duidelijk ge
zicht heeft gekregen, er bestaan nog geen duide
lijke structuren en verbanden. Bovendien doen zich
vele migratieproblemen voor die het geheel een in
stabiel karakter geven . Velen trekken naar de wijk
toe, velen trekken weer eruit. Voor een aantal
mensen gingen deze migratieproblemen gepaard
met psychische en sornatische klachten, waarop de
praktijkartsen niet altijd direct het antwoord pa 
raat hadden. Kortom, de buurt bood aan de be
ginnende artsen uit de groepspraktijk nog weinig
houvast. Zij moesten gaan werken vanuit een on
bekende en uiterst variabele sociale situatie.

Omgekeerd gold echter precies hetzelfde. Vanuit
het standpunt van het publiek gezien, is een groeps
praktijk - en in ons geval dan ook nog een ge
deeltelijke of geamputeerde groepspraktijk - een
niet a'Iedaags fenomeen. Voor zover men iets er
over wist of erover hoorde, wekte het idee van de
groepspraktijk de indruk als zou men hier hebben
te maken met een soort model-praktijk, met aIle

kwalitatieve verwachtingen van dien. Verwachtin
gen waarin men, ongetwijfeld mede door de boven
geschetste gang van zaken wel eens werd teleur
gesteld, hetgeen zijn directe terugslag op de prak
tijkvoering kan hebben.-Nu -is her van meet af aan
nooit de bedoeling geweest een mode1-praktijk te
vestigen.Het ging en het gaat nog om een proef
tuin, een experimenteerruimte om nieuwe sociale,
organisatorische en technische vormen van medi
sche praktijkvoering uit te proberen. Men zou kun
nen steIlen, dat het experimentele karakter juist de
vorming van een mode1-praktijk uitsluit. Op dit
punt wreekt zich het feit, dat de buurtbevolking
niet in een veel vroeger stadium werd betrokken
bij het experiment met de groepspraktijk. Een van
de effecten daarvan zou kunnen zijn, dat men vee1
reeler kan bepalen hetgeen men van de groeps
praktijk zou mogen verwachten.

2 De relatie en wisselwerking van de leden van de
groepspraktijk met de medische collegae

Tussen de artsen van de groepspraktijk en de
zelfstandiggevestigde collegae in de wijk kwamen
spanningen voor. Deze kwamen tot uiting inge
voelens van -concurrentie, beschimping met nieuw
lichterijdan wel met , conservatisme enzovoort.
Verrnoed werd, dat ook hier het verschijnsel van
onjuiste verwachtingen en interpretatie over de be
doelingen van het experiment een rol- speelden.
Men zou eigenlijk moeten weten wat het begrip
groepspraktijk symboliseert binnen de regionen van
huisartsgeneeskunde, specifieker gesteld: ziet men
het alsde oorzaak voor de crisis in het vak - dat
irnpliceert een negatief oordeel - ofals een po
ging tot antwoord op de crisis in het yak - het
geen een zekere welwillendheid voor het pogen
veronderstelt -. Ook op het zo sterk door tradities
beheerste vlak van onderlinge collegiale verhou
dingen greep het verschijnsel groepspraktijk in.

De zelfstandig gevestigde arts had niet langer
met een collega sec te maken, maar met een collega
als lid van een groep waar hij zelf, ondanks de
zelfde doelstellingen (uitoefenen van huisartsge
neeskunde), buitenstond. Voor .de leden van de
groepspraktijk gaf dit loyaliteitsproblemen: ener
zijds is men lid van de groep welke men wil con
stitueren, anderzijds bestaat de wens samen te wer
ken met anderen die uitdrukkelijk geen lid van de
groep zijn. Dit uitte zich bijvoorbeeld in discussies
omtrent de vraag of men als groep aan de zon
dagsdienstregeling moest deelnemen of dat men
de onderlinge waarneming binnen de eigen groep
moest rege1en. Daarbij komt, dat her verschijnsel
groepspraktijk ook in ruimer collegiaal verband
aanleiding geeft tot spanningen en emoties. Zo
merd bijvoorbeeld aanvankelijk vanuit de Maar
schappij voor Geneeskunst de opvatting over het
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vrije beroep in conflict gezien met het verschijnsel
van groepspraktijk.

Men vraagt zich soms wel eens af waar het in
collegiaal verband nu uireindelijk om draait: om
het spel of om de knikkers; om het zoeken van
adequate medische antwoorden op de problemen
van een welvaartssamenleving of om het behoud
van persoonlijke voordelen en gewin.

Het realiseren van een experiment in een erno
tioneel enigszins negatief gekleurde omgeving
biedr geen faire kansen. Niet het feit dat het ver
schijnsel groepspraktijk ter discussie staat is daar
bij het probleem, maar het onhelder zijn van de
zakelijke uitgangspunten bij de discussie.

3 De relatie en wisselwerking tussen groepsprak
tijk en N.H.I.

Onhelderheden over en weer binnen de wijk,
onhelderheden op het collegiale vlak, onhelder
heden over en weer tussen de praktijk en de di
rectie en staf van het N.H.I., dit laatste sluit aan
bij hetgeen in her voorafgaande aan problemen
betreffende experirnenten met het opzetten van het
gezondheidscentrurn werd geschetst.

In de eerste plaats blijken ook binnen de eigen
organisatie de visie en ideeen omtrent doel, inhoud
en functioneren van de groepspraktijk, gebaseerd
op N.H.G.-filosofieen, in N.H.I.-directie en
N.H.I.-staf "voorgekookt", voordat van realisatie
sprake was . De praktijk was geen resultante van
een gezamenlijk ontwerp van directie/staf en prak
tijkwerkers. Toen eenmaal de praktijk ging lopen,
wreekte dit verschijnsel zich. De directie en staf
van het N.H.1. werden in strijd met hun ideeen om
trent horizontale samenwerking en zelfbepaling
van medewerkers in een duidelijke opdracht casu
quo commandopositie gedwongen: "Vertellen jullie
dan maar hoe het moet".

Een en ander betekende ook, dat de directie de
leden van de praktijk telkens opnieuw moest mo
tiveren tot het realiseren van nieuwe ideeen, Dit
leidde tot een spiraal, waaruit men niet gemakke
lijk kon loskomen, te meer omdat aile mogelijke
directe praktische korte termijn problemen de po
ging om alsnog tot een gezamenlijke uitwerking
van ideologische achtergronden, doel en inhoud en
wijze van functioneren te komen, grotendeels be
lemmerden.

Deze constellatie werd nog bevorderd door
structurele onhelderheden tussen de praktijk en
het N.H.I., ook wat betreft de verantwoordelijk
heden voor de prestaties van de praktijkgroep.
Achteraf bezien bleken twee typen structuren door
elkaar heen te lopen, die met elkaar botsten.

Enerzijds kan men de praktijkgroep en het
N.H.1. zien als een groep van professionelen die in

een professionele relatie tot elkaar staan, een soort
projectgroep die een experiment uitvoert. Ander
zijds kan men de groepspraktijk zien als een afde
ling (de afdeling proeftuin) van het N.H.I., die in
een hierarchische relatie tot de directie en de rest
van het N.H.1. staat. Men ziet dan de trits: di
rectie, stafleden, N.H.1. (part-time werkers), artsen
van de praktijk (full-time werkers) .

Deze structurele knoop werkte in de relatie van
de groep met het N.H.1. haast overal door. Was
de directeur van het N.H.1. een collega-professio
nal, een senior-begeleider zo men wil of de hierar
chische opdrachtgever? Was men als lid van de
praktijkgroep een ondergeschikte werknemer of
een zelfverantwoordelijke professional? Hoe was
de verhouding tussen full-timers en part-timers?
Hoe waren de verantwoordelijkheden onderling
verdeeld? Waar lagen nu precies die veranrwoor
delijkheden?

Derge1ijke vraagstukken vragen om moeilijkhe
den in de persoonlijke enemotionele sfeer. Gevoe 
lens van frustratie, van teleurstelling in elkander en
dergelijke bleven dan ook niet uit, Het is niet uit 
gesloten, dat in deze problemen een belangrijke
factor kan worden gevonden voor de vele wisse
lingen in de bezetting van de groepspraktijk, waar
bij overigens, zoals uithet voorafgaande blijkt, ook
geheel buiten de groep liggende factoren in het
spel waren!

4 Enige ontbrekende noodzakelijke condities
In de eerste plaats moet opnieuw worden ge

noemd het ontbreken van een gemeenschappelijk
gebouw. Het werken in afzonderlijke, geografisch
binnen de wijk verspreide praktijkruimten was een
van de belangrijke factoren voor de onvoldoende
onderlinge communicatie. In feite was de directie
kamer van het N .H.1. het gemeenschappelijke ont
moetingspunt, hetgeen bovengenoemde constellatie
nog eens versterkte, Maar ook de praktijkassisten
ten konden hun werk onvoldoende op elkander af
stemmen, nog afgezien van de communicatie met
de veldwerkers van de andere participanten in het
gezondheidscentrum. Weliswaar werd een van de
denkbeelden omtrent de groepspraktijk gereali
seerd, name1ijk de scheiding tussen gezin/wonen en
werk, doch het ontbreken van een centrumgebouw,
casu quo het als groep werken in afzonderlijke
lokaliteiten bracht de nodige praktijk-organisatori
sche bezwaren met zich.

Een geheel andere conditie van eminent belang
bleek, dat de artsen tijdens hun opleiding niet wor
den geprepareerd op het samenwerken binnen de
groep van collegae en nog minder met andere des
kundigen. Er bestond derhalve onvoldoende basis
voor samenwerken, samen praten en luisteren.
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Ook kan in dit verband de grote mate van onze
kerheid bij pas afgestudeerde artsen worden ge
noemd, waarbij men zich kan afvragen of een
groot deel van die onzekerheid - omgang met pa
tienten, het zich een eigen oordeel kunnen/durven
vormen in de kring van collegae, het schrijven van
recepten, etcetera - niet een puur artefact is
voortvloeiend uit de universitaire opleidings
stiuatie.

Uit deze factoren kan men reeds concluderen
dat bij het opzetten en realiseren van een derge
lijke samenwerkingsvorm agogische begeleiding
onmisbaar is en dat deze in dit experiment in on
voldoende mate aanwezig is geweest .

Hetgeen in het voorafgaande werd vermeld over
het ontbreken van voldoende systernatiek in plan
ning en realisering, waarvan begeleiding en trai
ning onderdelen hadden kunnen zijn, geldr ook
voor de groepspraktijk in engere zin.

Probleemfactoren in het functioneren van de
groep zelf. Het uitgangspunt is, dat men een on
derscheid kan maken tussen een groep en zijn in
dividuele leden, die dan echter weI in onderlinge
wisselwerking met elkander staan.

Gebeurtenissen in de groep kunnen het gedrag
en de belevingen van de leden beinvloeden en om
gekeerd. Nu is de groepspraktijk niet de enige
groep waarvan de leden lid zijn. Men kan van
elders bepaalde belevingen en gedragingen mede
nemen, die dus niet hun oorsprong in de betrokken
groep vinden. Men spreekt dan meestal in de trant
van "hij heeft persoonlijke moeiIijkheden" of van
"persoonlijke eigenaardigheden'.' Als regel schept
dit geen problemen en wordt dar ieders eigen zaak
gevonden. Worden deze persoonlijke factoren
echter storend in de dagelijkse omgang binnen de
groep, dan worden zij een punt en soms een heel
moeilijk punt. Een aantal moeilijkheden in het le
yen van alledag binnen de groep kan echter weI
zijn oorsprong binnen de groep hebben; wanneer
bijvoorbeeld de taken niet duidelijk zijn verdeeld,
kan het produktieproces stokken en dat kan op zijn
beurt gevoelens van ontevredenheid bij de leden
oproepen, hetgeen dan weer het produktieproces
niet ten goede komt, etcetera.

In het volgende worden eerst enige meer per
soonlijk getinte factoren vermeld, die van invloed
bleken op het functioneren van de groep en vervol
gens de moeilijkheden, die hun oorsprong prim air
in het functioneren van de groep vinden.

1 Meer persoonlijh. getinte factoren van invloed
op het groepsiunctioneren. In de eerste plaats werd
ieder der deelnemende artsen op grond van een
min of meer persoonlijke visie en behoeftenpatroon
aangetrokken tot het idee van de groepspraktijk.

Wanneer het dan op realisering aankomt blijkt,
dat de respectievelijke visies op inhoud, doel en
functie van de groepspraktijk kunnen uiteenlopen
en botsen. Dit kan zowel gelden voor de leden
onderling als voor de groep tenopzichte van de
directie. Het wordt dan mede afhankelijk van het
zelfvertrouwen en daarmede van het vertrouwen
in de ander, in hoeverre men de problematiek voor
zichzelf en met elkander kan oplossen. Ook de
mate waarin men met de "autoriteit" heeft leren
omgaan, speelt daarin een rol. "Mag ik mijn eigen
visie in eerste instantie vasthouden?" "Moet ik hem
prijsgeven voor die van de directie of oudere, dat
wil zeggen ervarener collegae?" Dergelijke proble
matiek werd moeilijker grijpbaar en oplosbaar ge
maakt, omdat men niettegenstaande het credo van
de groepspraktijk toch veelal in een solopraktijk
situatie moest werken.

In de tweede plaats kon men in de groep jonge,
nog niet zo lang afgestudeerde artsen, enkele se
nioren aantreffen. De jongere artsen stonden, be
halve voor de opgave om een groepspraktijk te rea
liseren, bovendien voor de opgave zich tegenover
de patienten en collegae waar te moeten maken als
arts . Gevoelens van onzekerheid en angst voor het
oordeel van de collegae speelden hierbij een rol. Dit
euvel kan dermate overheersend zijn, dat het ook
de onzekerheid ondergraaft welke men kan bezitten
op het vlak van beleidsbepaling, groepsorganisatie
en betreffende het ontwikkelen van een visie op de
huisartsgeneeskunde en groepspraktijk.

In de derde plaats kan het lidmaatschap van een
groepspraktijk zijn weerslag hebben op de gezins
situarie van een arts . De echtgenote komt veraf van
de praktijk te staan. De ene artsenvrouw ervaart
dat als een bevrijding, omdat zoals zij het beleeft
de praktijk dan veel minder op het gezinsleven
drukt. De andere echtgenote ontdekt echter hoe
verbonden zij zich met de praktijk van haar man
voelt, hoe gaarne zij ook haar aandeel daarin wil
leveren.

Voor laatstgenoemde kan de scheiding tussen
praktijk en gezin een verarming van het bestaan
betekenen. Een dergelijk verschijnsel werkt dan
weer door op de echtgenoot en hiermede kan dan
een problematiek zijn ontstaan die ook in de groep
gaat doorwerken, tenzij men wegen vindt om iets
dergelijks ter sprake te brengen en op grond daar
van mogelijkheden ontdekt om de scheiding tussen
gezin en praktijk minder stringent te maken.

In de vierde plaats kreeg geen der artsen - zo
als reeds werd gesteld - in de opleiding een basis
mede voor het in groepsverband met collegae en
andere deskundigen uitoefenen van de huisartsge-
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neeskunde. Dit betekende onder meer, dat ieder del'
deelnemers op eigen wijze in geval van frustrerende
moeilijkheden op het vlak van samenwerken en
groepsfunctioneren de neiging vertoonde terug te
grijpen op de wel meegekregen medische solo
houding: een niet-bewust gewild iets.

In de vijfde plaats bleek de honorering/
salariering van de groepspraktijkarts een niet te
verwaarlozen factor te zijn, ook weer vanwege het
afwijkende stramien ... vergeleken bij de normale
traditionele setting van de vrij gevestigde arts.

Aanvankelijk vestigde de deelnemende arts zich
vrij; daarnaast ging hij een part-time dienstver
band met het N.H.I. aan. Na uitvoerig overleg en
vooral op grond van de wensen van de deel
nemende artsen werd dit in een volledig dienst
verband omgezet. Dit hield in, dat de huisartsen
volgens een bepaalde ambtenarenschaal werden
gehonoreerd, terwijl zij tevens een soort onregel
matigheidstoeslag kregen. Hierdoor werden welis
waar betere secundaire arbeidsvoorwaarden (pen
sioen, vakantieregeling, en dergelijke) verworven
- terwijl ook de lasten van de praktijk niet op hun
schouders drukten - anderzijds was het bruto in
komen aanzienlijk lager dan dat van de omringen
de vrij gevestigde huisartsen.

Op het eerste oog viel de vergelijking ongunstig
uit en de balans sloeg naar het persoonlijke ge
voelen zeker ongunstig door toen de praktijkom
yang groter werd.

Daarbij komt dan nog, dat in de huisartspraktijk
de particuliere praktijk een nauwkeurige financiele
administratie vergt. De prikkel hierroe ligt in het
voelen van de consequenties in de eigen portemon
nee. Deze prikkel ontbrak in de beschreven situa
tie, hoezeer de prikkel van het plichtsbesef dan ook
kan werken.

Ook vanuit het N.H.I. betekende de verambte
lijking niet geheel een winstpunt, Doordat her
N.H.I. de lasten van de praktijk droeg, ontbrak
een zekere economische terugkoppeling naar de
huisartsen toe. Men voelde als groepslid in feite
niet meer de lasten van de prakrijk, enerzijds een
belangrijk goed, maar anderzijds betekende dat
het uit het oog verliezen van de economisch haal
bare realiteit.

Een en ander neemt niet weg dat wij onze visie
niet zonder meer op grond van deze ervaringen
zouden willen opgeven. De gedachte is dat de
huisarts moet worden verlost van de problemen
over de oude dag en dergelijke en dar hij onbelem
merd daardoor zijn werk zou kunnen doen. Het
zelfde geldt voor de zorg van de economische ex
ploitatie van een huisartspraktijk. Wellicht dat een
tussenvorm tussen het louter vrije beroep en het

louter ambtenaarschap uitkomst kan brengen voor
een aantal artsen.

Dergelijke factoren wijzen op het belang om de
pioniersimplicaties van een experimenteren met
een groepspraktijk te overwegen. Het stelt eisen
aan onder meer de persoon en de begeleiding om
in een zekere vacuiim-situatie iets op te bouwen,
evenals het feit, dat men in een omgeving moet
werken die nog overwegend de structuur en waar
depatronen van het bestaande aanneemt. Ook de
houding van her gezin en de partner blijken fac
toren die tevoren diepgaande overweging vragen.

2 Factoren die , meer hun oorsprong binnen de
groep vinden. Het samengaan van mensen in duur
zame verbanden, zoals bijvoorbeeld de groepsprak
tijk, kan vaak gepaard gaan met belevingen en ge
voelens van welzijn, maar evenzeer, alternerend,
met ervaringen en gevoelens van spanningen en
frieties die uitdat gegeven van samengaan lijken
voort te vloeien. Men spreekr dan bijvoorbeeld van
een rotstemming en een buitenstaander vraagt zich
dan af "of er misschien ook iets is?" In meer
sophisticated taal wordt gesproken van interactie
problemen of groepsprocesmatige stoornissen. Het
komt dan erop neer, dat de verhoudingen binnen
het groeps- of relatieverband niet voldoende syn
chroon lopen, dat de afstemming van de leden op
elkander volgens het behoeftenpatroon van betrok
kenen, niet binnen de gewenste marge valt,

Bij dat behoeftenpatroon gaat het onder meer
om behoeften aan erkenning en aanvaarding, aan
veiligheid en zekerheid, aan voldoende psycholo
gische ruimte voor zelfverwerkelijking en produk
riviteir, aan afhankelijksstelling, enzovoort. Het
zijn behoeften, die de ander voor ons realiseert
door eraan te voldoen en omgekeerd.

Nu is het geen vanzelfsprekendheid in onze
cultuur dat wij al onze tussenmenselijke behoeften
ondubbelzinnig en duidelijk aan de ander, de part
ner in de relatie, kenbaar maken, laar staan dat de
ander te allen tijde zuiver zal kunnen aanvoelen
wat wijzeIf behoeven, nog afgezien van ieders be
wuste keuze om al dan niet of gedeeltelijk op het
behoeftenscala van de ander in te gaan. Mensen
zijn kennelijk in dit opzicht uitermate variabel en
onvoorspelbaar.

De enige zekerheid welke men in het tussen
menselijke contact soms kan hebben is, dat men
erop aan kan dat ieder der partners zich aan een
algemenere maatschappelijke gedragscode houdt.
Maar ook die algemene maatschappelijke gedrags
code gaat ons in de steek laten, in die zin dat hij
zich enorm is gaan differenrieren en tot een enorm
complex is uitgegroeid, dat op zijn beurt ook en in
niet geringe mate aan variabiliteit onderhevig blijkt
te zijn.
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Voor de leden van de groepspraktijk impliceert
het bovengenoemde dat zij - gelet op het ex
perimente1e karakter van de praktijk en de sodale
vormgeving aan de huisartsgeneeskunde - voor
de opgave stonden nieuwe gedrags- en belevings
coden te ontwikkelen, waarbinnen zij als afzonder
lijk lid en als groep zo optimaal bevredigend mo
gelijk zouden kunnen functioneren.

Enige van de problemen die hierbij centraal
stonden zijn de volgende.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat
het gehele proces van geven en nemen tussen men
sen die in een duurzaam verband tot elkander
staan, gericht op produkrivireit van het individuele
lid en de groep, zo oud is als de mensheid . Dit
geldt evenzeer voor de talloze moei!ijkheden, span
ningcn en fricties die zich in dat proces kunnen
voordoen, moei!ijkheden, waarop men telkens weer
opnieuw een antwoord moest en moet vinden, zo
lang men het verband wi! handhaven.

Het gaat hierbij dus om zaken welke ieder uit
eigen ervaring kent en memaakt. In dit licht is het
merkwaardig dat wij de behoefte gevoelen in dit
verslag ook expliciet de aandacht te vestigen op
moeilijkheden in de tussenpersoonlijke sfeer, in het
proces van relatievorming en code-ontwikkeling,
Vooral als agoog of sociaal-psycholoog bekruipt
iemand soms het gevoel dat hi] het over dingen
heeft, welke iedereen wei weet. Toch blijkt in een
gegeven situatie van alledag, dat een en ander
zeer verhelderend kan werken, alsof iets nieuws
wordt verteld. Dar gold ook in het begeleidende
werk ten aanzien van de groepspraktijk.

Wat zegt dir over onze cultuur, over de vorming
van onder andere de medicus die uiteindelijk een
op mensen gerichte dienstverlener belichaamt. Her
ziet soms ernaar uit, dat cultureel bezien een situa
tie is ontstaan, waarin slechts een wetenschappelijk
gekwalificeerd iemand nog competent wordt ge
acht am aan te geven wat iemand voelt of mag
voelen, hetgeen nog erger is.

Iemand voelt zich medicus en geen psycholoog
en daarmede is hij nog slechts competent om een
oordeel te vellen inzake somatische en biochemi
sche aspeeten van het menselijk bestaan, echter niet
meer op het vlak van zijn tussenmeneslijk betrek
kingen, zoals met de patient of met de collegae in
de groepspraktijk; hij is immers geen gekwalifi
ceerd psycholoog of agoog.

Er bestaat de tendens zich op het tussenmense
lijke vlak onmondig te laten verklaren, omdat men
dat nu eenmaal niet heeft bestudeerd. Hiermede
laat men niet aIleen vele rnogelijkheden liggen,
men verlamt zich niet aIleen, maar men maakt zich
ook onmondig en afhankelijk, bijvoorbeeld van de
begeleider, ·de agoog of hoe het beestje ook maar
mag heten, .terwijl een dergelijk iemand toch eigen-

lijk aIleen maar iets heeft te bieden op basis van de
zelfstandigheid van de partner.

Betreffende de groepspraktijk kan worden
geconstateerd dat een eerste complex van relatie
problemen zich afspeelde rondom onhelderheden
met betrekking tot het formele en informele lid
maatschap van de groep. Hierbij heeft lidmaat
schap direct te maken met behoeften van erbij
horen en behoeften van aanvaarding door de an
deren. In Overvecht ging het om een groep van
heterogene samenstelling; er waren junioren en se
nioren huisartsen, dat wil zeggen onervarenen en
ervarenen, full-timers en part-timers, verschillen in
werkpatroon en werkethiek en wat dies meer zij.

Op grond van welke inzet, welk gedrag en welke
werkprestatie werd men als lid van de groep er
kend (in psychologische zin) en wanneer niet? Een
re grote mate van onzekerheid in de beroepsuit
oefening bij de groepsleden bleek bijvoorbeeld on
aanvaardbaar en leidde tot spanningen en afzwak
ken van de communicatie. Op een of andere ma
nier heeft het de groep aan mogelijkheden ontbro
ken om de code omtrent het lidmaatschap en de
lidmaatschapscriteria te laten uitkristalliseren; men
voelde zich spoedig aIleen staan en in de steek ge
laten.

Naar onze mening hebben de reeds vermelde
onvolkomenheden en ongunstige experimentele
condities een positieve uitkristallisatie van de emo
tineel zo vitale punten rondom het groepslid
maatschap geblokkeerd. Ongetwijfeld ligr hier een
van de kernpunten voor het betrekkelijk grote ver
loop van groepsleden binnen een kort tijdsbestek.

In de tweede plaats traden er moeilijkheden in
de communicatie op. Dit kwam tot uitdrukking in
spanningen tijdens besprekingen, onheldere af
spraken, het steeds terugkeren van bepaalde ge
spreksonderwerpen (bijvoorbeeld over vervanging
en zondagsdienst) . Naar onze mening hangt een en
ander onder meer samen met bovengenoemd punt
over lidmaatschap enerzijds en het onvoldoende
onderscheiden van verschilIende vormen of typen
van overleg anderzijds. Indien wij de inhoud en
de gerichtheid van de besprekingen achteraf ana
lyseren dan kunnen de volgende typen van over
leg worden geconstateerd: patient gerichte bespre
kingen, besprekingen gericht op de ontwikkeling
van de groep en de onderlinge relaties en bespre
kingen gerichr op de verdere verwerkelijking van
het idee over groepspraktijk en huisartsgeneeskun
de. Her te sterk dooreenlopen van deze gespreks
kaders bleek onhelderheden te schepp en en leidde
onder meer tot praten op verschilIende golfleng
tes. Daarbij komt dan ook nog het punt van de
frequente wisselingen van de deelnemende groeps
leden.
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In de derde plaats leidden bovengenoemde
moeilijkheden ertoe, dar men niet voldoende kon
toekomen aan de uitkristallisatie van een gerneen
schappelijke doelstelling. De directie had zoals
reeds vermeld, zijn eigen doelen, ideeen of ideolo
gieen, de groepsleden hadden ieder voor zich de
hunne, maar een en ander kon onvoldoende ex
pliciet worden uiteengezet, kon onvoldoende uit
kristalliseren tot iets gerneenschappelijks, waaraan
men dan op zijn beurt weer maatstaven zou kunnen
ontlenen voor het praktische handelen, de organi
satie en de samenwerking. Onhelderheden dus met
betrekking tot wederzijdse erkenning, fricties in de
communicatie, instabiliteit door frequente wisse
ling van groepsleden en onhelderheden omtrent de
gemeenschappelijke doelstelling. Her kon haast niet
anders of dergelijke klempunten moesten onder
meer leiden tot "invloedproblemen", impliciete of
expliciete vragen met betrekking tot ieders afzon
derlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid en
rol-onhelderheden. Her bleek bijvoorbeeld dat de
part-time stafleden van het N.H.I. frequent moes
ten inspringen om de voortgang van de werk
zaamheden te waarborgen. Maar het was juist de
expliciete bedoeling dar de full-time artsen van de
groepspraktijk primair verantwoordelijk zouden
zijn voor de praktijkvoering, terwijl de part-timers
van het N.H.I. een secundaire rol zouden spelen.
Hierdoor ontstond onduidelijkheid tegenover de
patienten ("Wie is nu eigenlijk mijn huisarts?") en
interne onduidelijkheden ("Wie is nu eigenlijk ver
antwoordelijk, wie is de baas"). Hierdoorheen
speelde aanvankelijk ook nog, dat juist de part
timers van het N.H.I. als ervaren senior artsen gol
den en de full-time aangestelde arts en van de
praktijk als de minder ervaren junioren.

Dergelijke functionele en structurele onhelder
heden en omkeringen gaven aanleiding tot span
ningen en fricties, tot het spel van "wellis-nietes";
tevens leidde het tot een frequent appel op de
directeur van het N.H.I. om als wijze Salomo con
flict beslechtende oordelen uit te spreken, hetgeen
uiteraard niet in een dergelijke structuur past.

In het voorafgaande werd betoogd dat waar
mensen in groepen samenwerken, emoties en wrij
vingen welhaast onvermijdelijk zijn.

Deze deden zich dus ook in de groepspraktijk
voor. Het ontstaan en optreden van dergelijke ver
schijnselen wordt echter niet als het kernprobleem
gezien, maar uiteraard wel her feit dat men kenne
lijk zo onthand reageert op emotionaliteit en dar
uitgerekend in een setting en een beroep, waarin
emotionaliteit zich dermate sterk opdringt. Kon
men zich vroeger geheel terugtrekken in zijn tra
ditionele rol van alleswetende medicus, juist het
experimenteren met nieuwe sociale vormen van

huisartsgeneeskunde sluit deze mogelijkheid uir, De
huisarts in de groepspraktijk staat derhalve voor
de opgave nieuwe patronen te ontwikkelen om zijn
emotionaliteit in de relatie met groepsgenoten en
patienten op een bevredigende en adequate wijze
onder controle te brengen.

Slot. In herbovenstaande werd verslag gedaan
over de problemen rond het ontstaan van het ge
zondheidscentrum en vooral van de groepspraktijk
Overvecht. In zekere zin is her een verslag van op
gang en neergang: enerzijds geprononceerde ideeen
over de betekenis van een gezondheidscentrum met
een groepspraktijk als inherent bestanddeel, an
derzijds een vastlopen en verbrokkelen van het
experiment bij de intensieve pogingen tOt realise
ring van de groepspraktijk.

Aan de hand van deze ervaringen trachtten wij
een reeks van factoren te bepalen, die onzes inziens
van grote invloed zijn geweest op de omschreven
gang van zaken. Het gaat hierbij om de volgende
feiten.

De praktijk en het gezondheidscentrum zijn van
bovenaf opgelegd en niet vanuit het grondvlak op
gebouwd. Hulpzoekenden, noch direete hulpverle
ners zijn betrokken geworden in de vormgeving op
basis van onderling overleg.

Er traden fricties op tussen oude, traditionele
structuren en processen en tussen nieuwe struc
turen en processen, verbonden aan het experiment.
De experimenteerruimte was te gering en de irnpli
catie s van het experiment voor de bestaande orga
nisaties en praktijk waren tevoren onvoldoende
onderkend.

De geringe experimenteerruimte werd ook ver
oorzaakt door de noodzaak om aan de verplichting
gezondheidszorg te geven voortdurend en zonder
ophouden te voldoen.

Het ontbreken van een centrumgebouw als nood
zakelijke voorwaarde voor onderlinge communica
tie tussen de directe hulpverleners en als materiele
basis voor de identificatie met het experiment.

Er waren fricties binnen het medisch beroeps
veld aanwezig.

Er bestonden onheldere relatiepatronen en struc
turen tussen groepspraktijk en her N.H.I., casu quo
tussen directie en staf.

Er bleken persoonlijke problemen verbonden met
onder andere ervarenheid, beroepsuitrusting vanuit
de opleiding, met buiten de beroepsuitoefening
vallende factoren te bestaan.

Er bestonden relatieproblemen binnen de groep.
Men reageerde onthand op de eigen en op

andermans emotionaliteit, een gevoelen dat zowel
aan her beroep als aan het experiment inherent is.

Het ontbreken van een realiseringsstrategie voor
de opzet van het centrum en de praktijk, naast de
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bestaande inhoudelijke VISie en plannen, alsmede
het ontbreken van agogische begeleiding hierbij .

Ons motief de verschillende problemen dermate
breed uit te meten, werd aan het experimentele ka
rakter van de hele opzet ontleend. Er werd reeds
gesteld dat de wens om te experimenteren met een
alternatieve, sociale vorm van huisartsgeneeskunde
en hulpverlening op het vlak van de gezondheids
zorg voortkomt uit een crisis. Erheersther gevoel,
dat het bestaande niet in aIle opzichten meer ade
quaat antwoord geeft op de vraagstukken welke
de welvaartssamenleving oproept zoals vetzucht,
eet- en drankzucht, verslaving aan roken, bejaar
den, mentale spanningen en vervreemdingsver
schijnselen. Ook lijken de bestaande structuren van
gezondheidszorg niet meer een passend antwoord
te zijn op de in de snel veranderende maatschappij
bestaande behoeften.

Het nieuwe is nog niet gevonden; men kan
slechts experirnenteren, Bij een experiment behoort
een verslag over proces en resultaten, waarmede
anderen wellicht weer hun voordeel kunnen doen
bij het ondernemen van hun experimenten. Zo is
ook dit verslag bedoeld. Enige lessen voor ons zijn
de volgende.

1 Een zo omvangrijk experiment met een ge
zondheidscentrum en groepspraktijk vereist goede
experimentele condities, onder andere in de vorm
van een realiseringsstrategie. In het strategische
plan dienen de verschillende stappen te zijn uit
gezet in hun onderlinge samenhang binnen de tijd.

Tevens dient hierin te worden geanticipeerd op
de implicaries, welke de verschillende stappen
voor betrokken organisaties en veldwerkers ten
gevolge hebben. Tenslotte dient een dergelijk
plan enige fundamentele realiseringsprincipes te
bevatten, bijvoorbeeld gaat men van boven af of
vanuit het grondvlak werken? Bij een dergelijk on
dernemen moet men ook trachten zich te hoeden
voor een medicocentrisch denken, waarbij als van
zelfsprekend wordt aangenomen dat de arts de
centrale figuur is. Aangezien het bij de plannen
makerij en de realisering om interdisciplinair sa
menwerken gaat, zou het genoemde type denken
een negatieve factor kunnen zijn.

2 Er dient niet aIleen zorg te worden gedragen
voor gunstige experimentele condities, er moeten
als het ware ook experimentatoren zijn. Een zo
omvangrijk experiment vraagt een apartestuur
groep die functionele leiding kan geven aan de
pogingen van de veldwerkers (en eventueel hun
publiek)om het experiment te realiseren, Een der
gelijke groep dient zijn handen geheel vrij te heb
ben voor het experiment en ruim mandaat te ge-

nieten vanuit de bestaande organisaties. Een en
ander vereist ook van de deelnemende organisaties
een bepaalde bereidheid aan de eigen structuren
te (Iaten) sleutelen.

3 Nauw hiermede verbonden kan worden vast
gesteld de behoefte aan agogische of toegepast
sociaal-psychologische begeleiding op basis van
manifeste behoeften in de stuurgroep en bij de
veldwerkers. De agoog kan met name zijn dienst
verlening rich ten op het help en plannen maken
(onder andere realiseringsstrategie), alsmede op
het helpen functioneren van de stuurgroep en veld
werkers binnen de nieuwe experimentele setting,
bijvoorbeeld in de vorm van training en advies.

Soms kan de agoog behulpzaam zijn bij het ont
warren van organisatorische of emotionele knopen,
die in het gehele realiseringsproces kunnen optre
den . Al naar gelang het stadium van inschakeling
van de agoog, zal het accent meer preventief dan
wel meer curatief zijn. In het laatsre geval is de
bewegingsvrijheid voor ieder geringer, men zit er
aan vast en men kan hoogstens trachten met elkan
der de zaak te redden of te cureren (Van den
Hout, Van Ravenswaay).

4 Uit de punten 2 en 3 volgt ook de consequen
tie dat aan eendergelijk experiment aanzienlijke
kosten zijn verbonden. Slechts bij de mogelijkheid
om voldoende gelden te investeren, kan genoemde
opzet ten uirvoer worden gebracht.

5 Wat de groepspraktijk in ieder geval betreft,
het lidmaatschap stelt bepaalde eisen aan de per
soon. Iemand die zich in her kader van een proef
tuin of experiment bij een praktijk aansluit, moet
de behoefte gevoelen aan pionieren met andere
sociale vormen van huisartsgeneeskunde. Hij moet
tevens niet primair geborgenheid willen zoeken in
de groep. Daarvoor komt het te sterk aan op het
persoonlijke draagvermogen.

Ook enige ervaring met het huisartsberoep kan
in het stadium van opbouw van groot belang zijn,
omdat het een basis geeft om op te staan. De zeer
ervarene daarentegen, moet bereid zijn tot relati
veren van zijn kennis. Van belang is: niet aIleen
de behoefte anderen van dienst te zijn, maar even
eens het vermogen zelf op zijn tijd hulp te vragen,
namelijk zo nodig adequate begeleiding. Hierbij zij
onmiddellijk aangetekend, dat men echter ook
weer niet aIle heil mag verwachten van begelei
ding. Men legt dan namelijk te sterk de eigen ver
antwoordelijkheid elders, op een plaats waar deze
niet kan worden gedragen. Degenen, die aan
groepspraktijken of gezondheidscentra zijn verbon
den, moeten primair zelf willen werken en samen
werken op basis van enige gezamenlijke grond-
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slagen en binnen een structuur, die op zich vol
do ende ruimte biedt voor realisering van de onder
neming.

Overvecht heeft het moeilijk gehad. Het verhaal
hierover is thans geeindigd; onze rechtstreekse be
moeienissen ermede zijn reeds geruime tijd geleden
afgelopen. Wij hopen echter dat dit verslag een
bijdrage kan leveren tot een verbetering, een re
vival van de situatie in Overvecht en dat het een
positieve bijdrage kan leveren bij het opzetten en
realiseren elders van een dergelijk werkstuk.

Summary. Report on experience gained in establishing a
health centre in Overvecht-Utrecht. A joint initia tive of the
mu nicipali ty of Utrecht, the Cross societies, the Orthopsy
ch iat ric Bureau and the N eth erlands Institute of General
Practioners (NIGP) has led to plans for the establishment
of a healoh centre in the new housing development Over
vecht dn Utrecht . Preliminary to the realization of these
plans, th e NI GP established in this area a genera l pr actice
which was to be made into a group pr act ice and then
integ rated in the health centre . Nu merou s problems arose
in the exec utio n of the plans for a h ealth cent re and the
group practice.

Specifica lly, the existing health care system (including th e
fina ncing system) pr oved to be a serio us obstacle to activi
ties in favour of the health centre. This is why an experi
ment which marked ly differs in design from the prevalent
system, wa s hardly given a cha nce to succeed. The experi
ment was further handicapped by the fac t that, in the
co urse of expe rimenti ng, health care must be ma de available;

REDACTIONEEL

Noodzaak tot selectie

Het artikel van Lammes", Seleetie en frequentie
bij cytologi sch ond erzoek van de cervix, snijdt een
interessante problematiek aan. Technisch lijkt het
mogelijk door rigoureus periodiek onderzoek bij
aile 20 tot 60-jarige vrouwen de morbiditeit en
mortaliteit van cervixcarcinoom geheel te elimine
reno In de praktijk blijken er zodanige financiel e
en organisatorische belemmeringen te besta an dat
wij tot een bepaalde keuze worden gedwongen.
Het is noodzakelijk groepen te selecteren met veel
potentiele lijdsters aan deze ziekte, teneinde be
schikbare mogelijkheden - die vooral door de be
perkt beschikbare tijd van cytologen, gynaecologen
en huisartsen worden bepaald - maximaal effici
ent te benutten.

Nu is de noodzaak tot selecteren van patienten

':. F. B. Lammes (1972) hui sarts en wetenschap 15, 343.

this repeatedly necessitat es provision s which are inconsis
tent with the design of the experiment. The lack of essen
tial basic pr ovisions, specifi cally joint accommodation, like
wise greatly impeded the start and cont inu ation of colla
boration between individua l pr actitioners and between the
vario us disciplines. Fina lly, th ere was insufficient certainty
as to the requ irement s which a stra tegy of realization wo uld
have to fulfil.

The authors hope that th is rep ort may be of use to those
who are in th e process of preparing or realizing plans for
a health cent re.
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uit economische overwegingen helaas allerminst een
uniek verschijnsel. Het treedt op alle gebieden van
de geneeskunde op, in en buiten het ziekenhuis, bij
hu isartsen en specialisten, in de preventieve zowel
als in de curatieve geneeskunde. Nog niet lang ge
leden rees de overtuiging dat periodiek geneeskun
dig onderzoek (p.g.o.) van bijvoorbeeld de bejaar
den een belangrijke bijdrage aan de preventie van
ziekten zou opleveren. Nu weten wij wel beter,
want zelfs bij zeer kleine groepen vraagt p.g.o. een
onverantwoord grote tijdsinvestering, zeker wan
neer men de benodigde hoeveelheid tijd met de re
sulta ten vergelijkt. "Surveillance", de door Van den
Dool gepropageerde preventiemethode, berust op
selectie van de meest bedreigde groepen voor bij
voorbeeld anemie, gIucosurie en prostaatlijden. In
de curatieve geneeskunde heeft het principe van se
lectie soms dramatische aspecten, wanneer moet
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