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Enige tijd geleden verzocht de redactiecommissie van huisarts en 
wetenschap mijn opvattingen en inzichten te formuleren omtrent de 
vraag of er een specifiek denkmodel van de huisarts bestaat en zo ja, 
waaruit dit dan bestaat. Deze uitnodiging heb ik om verschillende 
redenen met plezier aangenomen. 
In de eerste plaats geloot ik dat de huisartsgeneeskunde langza
merhand toekomt aan deze vraagstelling. Uit discussies met 
beoefenaars van de huisartsgeneeskunde in binnen- en buitenland 
blijkt dat steeds meer van hen zich deze vraag gaan stellen en dat 
niet aileen : er komen ook aanzetten voor een antwoord. In de tweede 
plaats biedt het verzoek van de redactiecommissie mij de gelegen
heid enkele gedachten uit te werken, die ik op het in november 1977 
gehouden symposium 1 uitsprak ter gelegenheid van het tweede 
lustrum van de leerstoel (het instituut) huisartsgeneeskunde te 
Utrecht. 

Inmiddels is in het maartnummer van 
huisarts en wetenschap een redactionele 
beschouwing 2 verschenen, waarin op lu
dieke wijze een aanzet wordt gegeven tot 
een discussie omtrent het bestaan van 
een paradigma van de huisartsgenees
kunde. Aanleiding hiertoe vormde een in 
1973 belegde conferentie over huisarts en 
wetenschappelijk onderzoek. Uit door 
vertegenwoordigers van de sociaal we
tenschappelijke sector gehouden voor
drachten bleek steeds weer dat zij van 
oordeel waren, dat de huisartsgenees
kunde geen eigen paradigma bezit. Voor 
zover huisartsen wei een eigen genees
kunde meenden te ontwaren werd dit door 
de gedragswetenschappers als een fata 
morgana afgedaan. Verweer tegen dit 
standpunt van de zijde van de huisarts
geneeskunde vond merkwaardigerwijze 
niet plaats. 
Het is opvallend dat huisartsen zich aan 
deze be- of veroordeling hebben onder
worpen. Het lag immers voor de hand dat 
sociologen niet in staat waren het speci
fieke, het eigen van de huisartsgenees
kunde te onderkennen en dus slechts een 
eenzijdig oordeel konden hebben. In de 
discussies maakten huisartsen dit echter 
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onvoldoende duidelijk. Waarschijnlijk 
heetl dit te maken met het feit, dat wijzelf 
hierin nog onvoldoende inzicht hadden. 
Daarbij komt misschien nog dat vele huis
artsen zodanig op een teacher-pupilrela
tie met "de specialist" zijn ingesteld ge
raakt, dat zij al te snel geneigd zijn de 
auto rite it van een andere discipline te er
kennen. Ik vermoed dat deze houding een 
belangrijke belemmering is geweest voor 
de ontwikkeling van de huisartsgenees
kunde als wetenschappelijke discipline. 

Ontwikkelingslijnen in de 
geneeskunde 
De hiervoor geschetse houding van de 
huisarts is wei begrijpelijk en hangt samen 
met de ontwikkeling van de geneeskunde 
gedurende de laatste honderd jaar. Deze 
verschilt van hetgeen zich voordien voor
deed. Toen bestonden er verschillende 
scholen, die wei fundamentele uitgangs-

Strijd tussen humor,aal-pathologen en 
pneumatici 

punten bezaten, maar van bewijsvoering 
was nog maar nauwelijks sprake. Voor
beelden zijn er te over: in de eerste eeuw 
na Christus de humoraalpathologen (As
klepiades) en de pneumatici (Althenaios) 
tegenover elkaar. Deze theorieen dekten 
de ervaringen van de medici echter niet en 
dit leidde tot het eclecticisme: men kiest 
uit de verschillende theorieen de bruik
bare onderdelen en bouwt daarmee een 
passend systeem op. 
Wanneer we een reuzenstap door de 
eeuwen maken dan zien we dat in de zes
tiende eeuw de systematici (onder ande
ren Hoffmann in Halle) ziekte verklaren uit 
stoornissen in de tonus van weefsels. 
Daarnaast tretl men andere theorieen 
aan, het animisme, het vitalisme en wat 
later, de ontwikkeling van een nosologisch 
systeem, dat tot een ontologisch ziekte
beg rip leid!. Het is belangwekkend te zien 
dat een clinicus van wereldformaat, Her
man Boerhaave, niet onder een van deze 
theorieen is te vangen en in wezen een 
eclectisch** standpunt inneem!. Later tretl 
men weer de vitalistische en de romanti
sche geneeskundige theorieen tegenover 
elkaar. 
Een zekere wisselwerking van de mens in 
zijn totaliteit met het milieu werd echter 
nooit geheel uit het oog verloren. In de 
renaissance ligt echter een keerpunt, dat 
pas goed door de ontwikkeling van de 
techniek in de negentiende en twintigste 
eeuw kan doorwerken. Aan de grondsla
gen daarvan werkten groten als Virchow, 
Pasteur, Semmelweis, Laennec, Lister en 
vele anderen. Het zoeken naar ziekte
oorzaken leidde tot een voortdurende re
ductie, die tot vandaag doorgaat: van 
zieke tot ziekte, van ziekte tot weefsel, 
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van weefsel tot cel , van cel tot delen daar
van. 
Boeiend is overigens dat dit niet aileen 
maar tot een steeds verdergaande uit
waaiering van wetenschappen aanleiding 
geeft. Op verschillende gebieden con
vergeren zij weer, zoals in genetica en 
celbiologie, biochemie en endocrinologie, 
hetgeen mogelijk is door de ontwikkeling 
van meer fundamentele theorieen. Meda
war 3 schrijft hierover: " As a science ad
vances, particular facts are comprehend
ed within, and therefore in a sense an
nihilated by general statements of steadily 
increasing explanatory power and com
pass. .. In all sciences we are being 
progressively relieved of the burden of 
singular instances, the tyranny of the par
ticular". 
Wetenschappelijke en technische ontwik
keling hebben echter wei aanleiding ge
geven tot een steeds voortschrijdende 
verdeling van de geneeskunde in spe
cialismen. Het is van belang dat we ons 
goed realiseren dat de ontwikkeling daar
toe dwong. Aanvankelijk konden de we
tenschapsbeoefenaren de geneeskunde 
nog in haar geheel overzien; dit werd 
echter steeds minder mogelijk. Dit lot trof 
ook de grote specialismen: William Osler 
(1849-1919) was een van de weinigen, die 
de inwendige geneeskunde van die dagen 
nog kon overzien. De levensbeschrijving 
die Cushing 4 van hem maakte geeft dit op 
een indrukwekkende wijze weer. 
De ontwikkeling van de geneeskunde 
wordt ook in toenemende mate afhankelijk 
van het werk van niet-medici. Het meren
deel van de Nobelprijswinnaars voor ge
neeskunde is dan ook geen arts! Zeer il
lustratief is het commentaar van Regel
son 5 , die duidelijk maakt dat in de univer
sitaire centra op het gebied van de inwen
dige geneeskunde - maar hetzelfde geldt 
voor de andere - de nadruk wordt gelegd 
op de research. 
Op grond van capaciteiten op dit gebied 
worden aanstaande hoogleraren en 
hoofdmedewerkers gekozen. De presta
ties op wetenschappelijk terrein bepalen 
ook de influx van geld en bepalen daarmee 
de macht. Aangezien het onderzoek zich 
steeds verder van de patient verwijdert, is 
het belang dat de wetenschappelijke on
derzoeker in de patientenzorg heeft, 
steeds kleiner: "The less time in the clinic 
the higher one sits in the academic pan
theon". Het valt niet te ontkennen, dat dit 
fenomeen zich ook in ons land steeds 
sterker manifesteert*. 
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Het behoeft geen toelichting, dat dit zowel 
voor het onderwijs als voor de zorg voor 
patienten fatale gevolgen kan hebben. Dit 
proces heeft ongetwijfeld ook invloed op 
de werkwijze van niet-academische 
ziekenhuizen. Steeds minder specialisten 
zijn nog door aard, afkomst of begaafdheid 
bij de patient als persoon betrokken. De 
opleiding, maar ook de organisatie-struc
tuur van het ziekenhuis, voert hen daarvan 
steeds verder af. Het gevolg is onder an
dere dat de klinische waarneming een 
steeds meer verwaarloosd element in de 
geneeskunde vormt, terwijl wij anderzijds 
moeten erkennen dat deze de centrale 
plaats in de wetenschap van de genees
kunde inneemt, of zoals Feinstein 6 schrijft: 
" Medical taxonomy has given him (de clin
icus) classification for the host and for the 
disease, but not for the illness of the pa
tient who is the diseased host. Lacking any 
formal means of classifying cl inical ob
servation, the clinician has no place to put 
the information when he communicates 
with himself or with his colleagues". 
Dit is een ernstige zaak, die mede een 
gevolg is van de huidige welvaartssituatie 
die ons de gelegenheid biedt te pas en te 
on pas technologische hulpmiddelen te 
hanteren. Deze nemen geleidelijk aan de 
plaats in van de waarneming aan het 
ziekbed. De toestand waarin de cel of het 
mechanisme verkeren kan nog tot op ze
kere hoogte met behulp van de technolo
gische metingen worden bepaald, maar de 
zieke mens kan daarmee niet uitsluitend 
worden beoordeeld. Deze ontwikkeling is 
ook bevorderd door de richting die het 
wetenschappelijk onderzoek heeft inge
slagen: meer op het detail en minder op de 
zieke mens in zijn totaliteit gericht. Spirol 
schrijft hierover: " Regard ... the change 
in the physician patient relation in the 
treatment and the research setting, the 
shift of emphasis from the patient as a 
purpose in himself to the patient as a 
means to knowledge, the shift from the 

person to the "disease" and its re
sponses". 

Lees ook de voetnoten van Van Es 

Desondanks is deze ontwikkeling in een 
aantal opzichten heilzaam geweest. De 
diagnostische en therapeutische moge
lijkheden zijn op een immense wijze toe
genomen in het belang van vele mensen. 
Daarbij moet ook onderkend worden dat 
ondanks het vervreemdende effect, dat 
van de moderne technologische genees
kunde kan uitgaan, veel method en huma
ner zijn geworden. Men denke slechts aan 
de verfijning van de narcosetechnieken en 
aan de toenemende betekenis van on
bloedige en microtechnische onder
zoekmethoden. De specialist wordt echter 
steeds meer afhankelijk van de appara
tuur, het laboratorium en van de organisa
tie van het ziekenhuis. Mede daardoor is 
de gewoonte van het gezamenlijke consult 
van specialist en huisarts samen ten huize 
van de patient vrijwel verdwenen. Het ver
krijgen van een "second opinion", het doel 
van dit consult, is in deze opzet onmogelijk 
geworden. Als een huisarts nu voor pro
blemen wordt geplaatst, waarin hij het 
oordeel van een ander wil ontvangen, 
biedt verwijzing naar een specialist de 
enige mogelijkheid met uitzondering van 
een inter-collegiale raadpleging van huis
artsen onderling, die door groepsprak
tijkvorming en door de beroepsopleiding 
meer kansen gaat krijgen. 
Een specialist benadert het gestelde pro
bleem q.q. vanuit een andere invalshoek. 
Dit is tegelijkertijd de kracht en de zwakte 
ervan . De kracht is dat andere diagnosti
sche en therapeutische mogelijkheden 
kunnen worden toegepast. De zwakte is 
dat een specialist vaak slechts een par
tieel antwoord geeft op problemen waar
voor de huisarts wordt gesteld. Daarbij 
bedient hij zich van, tot op zekere hoogte, 
wetenschappelijk verantwoorde metho
den. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de 
betekenis van de specialistische genees
kunde teveel is verabsoluteerd. Reeds 
meer dan vijftig jaar geleden schreef 
Peabody8 dat de moderne arts niet te we
tenschappelijk is, zoals zo vaak werd ge
steld , maar dat hij niet wetenschappelijk 
genoeg is. Door zich op een deelprobleem 
te concentreren, aldus Peabody, beperkt 
hij zich tot een halve waarheid . Hij stelt 
zich als het ware tevreden met een pas
foto , terwijl een impressionistisch 
schilderij van de patient - omringd door 
huis, werk, familie en vrienden in vreugde 
en verdriet, met zorgen en hoop - tot een 
veel beter inzicht zou kunnen voeren. 
Het lijkt er op dat Peabody vijftig jaar gele
den nog in een richting werkte , die zijn 
voorgangers ook hadden gekozen, maar 
dat met het verdwijnen van clinici als Osler 
- en zijn Nederlandse equivalenten - de 
geneeskunde inderdaad steeds verder 
van die richting is afgeweken. Dit klemt 



temeer, omdat de gezondheidszorg zich in 
toenemende mate voor problemen ge
plaatst ziet, die met behulp van medisch 
technologische methoden niet zijn op te 
lossen. V~~r een deel is dit een gevolg van 
de beschreven koerswijziging: de weeg

schaal sloeg door ten gunste van de "cu
re" en ten nadele van de "care" . Oit is 
echter niet de enige oorzaak. 
Ook het probleemveld is veranderd: het 
morbiditeitspatroon is diepgaand gewij
zigd, het klachtenpatroon is veranderd , er 
is een ander ziekte- en gezondheids
gedrag ontstaan en de relatie tussen pa
tient en arts is aan veranderingen onder
hevig. Met dit alles wordt de huisarts da
gelijks geconfronteerd. Oan ervaart hij dat 
de verworvenheden van de medisch
technologische geneeskunde maar ten 
dele zijn problemen kunnen helpen oplos
sen. Er ontstaat daardoor behoefte aan 
iets anders. In een nostalgische bui kijkt hij 
terug naar Osler c.s. en ontwaart daar in
derdaad een gedeeltelijke vervull ing van 
zijn behoeften. Maar tegelijkertijd reali
seert hij zich, dat hij de verworvenheden 
van die technologische geneeskunde niet 
graag aan zijn patienten zou willen ont
houden als toe passing daarvan ge'indi
ceerd is. En daarmee staan wij aan het 
begin van de huisartsgeneeskunde. 

De ontwikkeling van de 
huisartsgeneeskunde 
Terwijl honderd jaar geleden de genees
kunde niet-specialistische geneeskunde 
was en daarmee tevens huisartsgenees
kunde, moet nu opnieuw de huisarts
geneeskunde worden geformuleerd. Het 
bestaan van de specialistische genees
kunde dwingt ons daartoe. Oe kernvraag 
is daarbij of de huisartsgeneeskunde in 
feite iets anders is dan een optelsom van 
verworvenheden van de specialistische 
geneeskunde. Alom is gepoogd de huis
artsgeneeskunde te omschrijven. Ten on
zent heeft het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap daarvoor baanbrekend werk 
gedaan. In het Woudschoten-rapport 
staat het duidelijk: Oe huisarts biedt con
tinue, integrale en persoonlijke zorg. Oit 
kenmerkt zijn werk. 
Over de vraag wat dat allemaal betekent, 
is uitvoerig nagedacht, gestudeerd en 
gerapporteerd. Het is noodzakelijk te sti
puleren dat de huisarts hulpverlener van 
medische origine is. Oit heeft als con
sequentie dat zijn hulp binnen de genees
kunde moet passen. Met andere woorden: 
dat hij in staat moet zijn om na te gaan of 
een probleem, waarvoor hij wordt gesteld , 
inderdaad een probleem is waarvoor de 
geneeskunde gedeeltelijk of geheel een 
oplossing kan bieden (in de zin van: guerir 

quelquefois, sou lager souvent, consoler 

toujours). 
De hulpverlening van de huisarts moet 
berusten op de deskundigheid die hij in 
scholing en nascholing heeft verworven 
en die door de gemeenschap derhalve van 
hem kan worden verwacht. Hij moet een 
aantal deskundigheden in zich verenigen, 
waardoor hij in staat is hulp te bieden bij 
lichamelijke en geestelijke stoornissen in 
de gezondheidstoestand van de patient en 
voorts moet hij in staat zijn te adviseren, 
preventieve maatregelen te nemen en 
naar de gemeenschap toe te signaleren. 
Een deel van zijn werk wordt bepaald door 
het feit dat hij in de eerste lijn van de ge
zondheidszorg werkzaam is. Essentieel is 
daarom zijn zeeffunctie : zelf behandelen 
wat door hem kan worden behandeld en 

De zeeffunctie is essentieel 

andere problemen naar de specialist ver
wijzen voor advies of behandeling. Een 
ander dee I van zijn werk wordt bepaald 
door hulpverlening aan patienten, die be
geleiding, advisering en steun nodig heb
ben, zoals chronisch zieken, patienten 
met een progressieve aandoening en 
stervenden, maar ook patienten met psy
chosomatische of functionele aandoenin
gen. 
Slechts voor een deel van de zich daarbij 
voordoende problemen kan de specialisti
sche geneeskunde uitkomst bieden, zoals 
het stell en of bevestigen van een somati
sche diagnose en het instellen van een 
behandeling bij een lichamelijk of psy
chisch ziekteproces. Oe hulp, die de huis
arts moet bieden, is echter veel breder. 
Vooral in de hulp aan chronische zieken, 
lijders aan psychosomatische en functio
nele aandoeningen, lijders aan progres
sieve ziekten en stervenden moet de huis
arts in zijn hulpverlening reeksen beslis-

singen nemen, waarvoor hij onvoldoende 
steun in de specialistische geneeskunde 
vindt. 
Een van de kernproblemen van de huis
arts is dat hij bij vrijwel iedere hulpverle
ning aan een patient te maken heeft met 
lichamelijke, geestelijke en sociale as
pecten. In een voortdurend beslis
singsproces dient hij steeds opnieuw deze 
ongelijksoortige gegevenheden tegen el
kaar af te wegen. Oit proces speelt zich af 
in een interactie van patient en huisarts. 
Voor het nemen van deze beslissingen en 
voor het geven van deze adviezen biedt de 
specialistische geneeskunde onvoldoen
de grondslag. Hoe komen we uit dit di
lemma? 

Paradigma in het werk van 
Kuhn 
Kuhn 9 publiceerde in 1962, The structure 
of scientific revolutions, dat een intensieve 
discussie over de grondslagen van de 
wetenschapsbeoefening heeft uitgelokt. 
Kuhn vroeg zich afwat bepalend is voor de 
vraag wat tot grondslag van een weten
schap behoort. V~~r een verklaring daar
van introduceerde hij het beg rip paradig
ma. 
In zijn studie hanteert hij het beg rip para
digma op verschillende manieren, wat wei 
verwarring teweegbrengt, maar nieltemin 
is het een bruikbaar begrip. Kuhn verstaat 
onder paradigma in de eerste plaats een 
verzameling regels en welten die door een 
groep wetenschappelijke onderzoekers 
voor waar wordt aangenomen. In het ver
leden zijn deze welten bediscussieerd, 
maar, eenmaal paradigma, wordt deze 
discussie wegens de algemene aanvaar
ding ervan niet meer als noodzakelijk ge
voeld en vindt dus niet meer plaats. Vele 
onderzoekers zijn zich de paradigma's, 
waarop hun werk is gegrondvest, dus niet 
meer bewust. 
Het paradigma kan echter ook op een an
dere manier worden begrepen, namelijk 
als exemplarisch voorbeeld : een 
baanbrekend artikel , dat aanleiding vormt 
tot de totstandkoming van het paradigma 
in de eerstgenoemde betekenis. 
Het werken en denken op de grondslagen 
van een paradigma, dat door de weten
schapsbeoefenaars wordt gehuldigd , ge
loofd, leidt tot de " normale wetenschap" , 
eveneens een begrip van Kuhn . Om in dat 
onderzoek mee te kunnen doen moet men 
bij de waarden van het paradigma aanslui
ten. Het paradigma suggereert in welke 
richting oplossingen moeten worden ge
zocht. Aldus wordt het veld van onderzoek 
door het paradigma bepaald; binnen dat 
veld worden met de vastgestelde speire
gels problemen opgelost. Oit vermogen is 
kenmerkend v~~r wetenschap. 
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Ais echter het probleem-oplossend ver
mogen tekort schiet bij vraagstukken die 
moeten worden opgelost, kan een ander 
paradigma tot stand komen. Dit gebeurt 
niet in het verlengde van het bestaande 
paradigma. Een nieuw paradigma ont
staat wanneer vanuit een andere ge
zichtshoek naar de gegevens wordt geke
ken, waardoor deze in een andere samen
hang tot elkaar verschijnen. Daarvoor 
moet een sprong worden gemaakt, een 
"bekering" in de zin van: de dingen anders 
zien, een "switch". Zoals bij de plaatjes uit 
de Gestaltpsychologie kan men de ver
schijnselen slechts in het kader van een 
paradigma zien, en niet volgens twee pa
radigma's tegelijkertijd. Een groots voor
beeld is Galilei, die verschijnselen waar
nam en verklaarde uit zijn paradigma, die 
door de kardinalen, een ander paradigma 
aanhangend, (nog) niet konden worden 
gezien. 
Van be lang is uiteraard, dat een nieuw 
paradigma ook zijn kans krijgt. Dit verlangt 
een zekere erkenning, of in ieder geval de 
"benefit of the doubt": onderzoek moet 
immers worden gefinancierd en onder
zoek zal het paradigma moeten onder
bouwen. De "switch" luidt nieuw onder
zoek in. 

Terug naar de huisarts
geneeskunde 
We zijn tot de conclusie gekomen dat de 
huidige "normale" medische wetenschap 
tekort schiet bij het oplossen van een 
aantal problemen waarvoor de huisarts 
zich gesteld ziet. Vervolgens ontstaat het 
verlangen naar een situatie, waarin op ba
sis van een beter beg rip van de samen
hang van de verschillende factoren, beter 
hulp kan worden verleend. Dit geldt ook in 
het bijzonder voor de problematiek die met 
betrekking tot de begeleiding en hulp
verlening van de reeds genoemde cata
gorieen chronisch zieken bestaat. Deze 
problemen zijn in categorieen in te delen, 
die met de reeds vaak beschreven' ken
merken van de huisartsgeneeskunde sa
menhangen, en die ik destijds als voigt 
heb geformuleerd 10: "De huisarts ziet de 
patient als een persoon met een geschie
denis, als een totaliteit en als een mens in 
zijn milieu." In het Woudschoten rapport 
wordt bovendien als kenmerk het per
soonlijke karakter van de hulpverlening 
genoemd. 
Wanneer we nu verder willen nadenken 
over de ontwikkeling van de huisarts
geneeskundE!, is het verhelderend onder
scheid te maken tussen de huisarts
geneeskunde als beroepsuitoefening, als 
object van een beroepsopleiding en als 
wetenschappelijke discipline. Carmichael 
maakt dit onderscheid ook in de inleiding 
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die hij schreef v~~r het boek "Family 
medicine, principle and applications" van 
J. H. Medalie. ll . 

Huisartsgeneeskunde als beroepsuit
oefening wordt v~~r een belangrijk deel 
bepaald door de behoeften van de be
volking en door de organisatiestructuur 
van de gezondheidszorg, in het bijzonder 
door de taakverdeling tussen eerste en 
tweede lijn. De inhoud ervan is niet exact 
omschreven. Wei heeft de Landelijke 
Huisartsen Vereniging met het rapport Ta
kenpakket gepoogd daartoe een eerste 
aanzet te geven. 
Huisartsgeneeskunde is ook object van 
een beroepsopleiding. Hierin wordt niet 
aileen opgeleid tot wat de huisarts de fac
to, in de uitoefening van het beroep, doet, 
maar ook tot hetgeen in de ogen van de 
opleiders het beroep behoort in te houden. 
Daardoor kan de beroepsuitoefening in 
principe op een hoger functie-niveau wor
den getild. Of dit in werkelijkheid ook 
plaatsvindt hangt in sterke mate af van de 
maatschappelijke realiteit. Op dit moment 
vervult de beroepsopleiding deze taak nog 
maar zeer lacunair. 
Een poging om tot een omschrijving te 
komen van hetgeen het professionele 
handelen behoort in te houden, ligt in het 
rapport "Kenmerken van de huisarts" van 
het Utrechts universitair huisartsinstituut 
(in 1979 verschijnt hiervan een tweede 
versie). In dit rapport zijn de onderwijs
doelsteliingen geformuleerd. Uit het voor
gaande moge blijken, dat deze niet iden
tiek zijn met een takenpakket, hoewel er 
uiteraard wei vele verbindingen tussen 
beide bestaan of behoren te bestaan. 

I Tenslotte de huisartsgeneeskunde als 
i wetenschappelijke discipline. Deze dient 

zoals aile wetenschappelijke arbeid pri-
, mair in de universiteit tot ontwikkeling te 
worden gebracht, terwijl daarnaast een , 
taak voor wetenschappelijke verenigingen : 
bestaat. De discipline huisartsgenees-' 
kunde vindt inspiratie in de problemen die 
men in de uitoefening van het beroep 
huisarts ontmoet en zoekt naar oplossin
gen voor deze problemen. Niet aile pro
blemen binnen de beroepsuitoefening 
vragen echter om een antwoord van de 
discipline huisartsgeneeskunde. Een 
groot aantal hiervan kan door de spe
cialistische geneeskunde worden beant
woord, zoals de vraag welke antibiotica bij 
bepaalde infectieziekten moeten worden 
toegepast. 
De discipline huisartsgeneeskunde zal 
zich veel meer op vragen op een ander 
niveau moeten toespitsen. Deze vragen 
betreffen vooral het probleemoplossende 
proces waarin de huisarts zich als per
soonlijk hulpverlener van zijn patienten 
geplaatst weet. Het gaat vooral om de 

keuzen die de huisarts in dat proces, sa
men met zijn patient moet maken en 
waarin de persoon van de patient, diens 
somatische, psychische en sociale as
pecten aile steeds opnieuw, aan de orde 
zijn. 
De huisartsgeneeskunde verschilt van 
andere medische disciplines door een an
dere probleemstelling. Dit betekent echter 
niet dat het zoeken - en hopelijk vinden -
van oplossingen hiervoor aileen van be
lang is v~~r huisartsen; integendeel het 
probleemoplossende proces van de huis
artsgeneeskunde kan een belangrijke bij
drage leveren aan de hulpverlening van 
specialisten aan hun patienten. Daarom 
behoort het op de probleemoplossing ge
richte onderwijs in de huisartsgeneeskun
de thuis in het basis curriculum. Ik meen 
zelfs dat vanuit de in de huisartsfJenees
kunde gelegen inspiratie een bijdrage aan 
de ontwikkeling van de geneeskunde als 
totaliteit behoort te worden geleverd. Dit 
klinkt allemaal wat hoogdravend, maar ik 
ben er diep van overtuigd. 
Aan de ontwikkeling van de discipline 
huisartsgeneeskunde kunnen ook des
kundigen van andere disciplines, zoals dat 
ook het geval is bij de ontwikkeling van 
andere veld en van de geneeskunde een 
bijdrage leveren. De ontwikkelingen op het 
gebied van de discipline huisartsgenees
kunde zijn uiteraard voor de huisarts
geneeskunde als beroepsuitoefening van 
de grootste betekenis. Wij moeten echter 
onderkennen dat dit niet de enige bron van 
kennis voor de uitoefening van het huis
artsberoep is. Het bepaalt echter wei in 
sterke mate de "core content" van de op
leiding tot huisarts. 
Discipline, beroepsopleiding en de uit
oefening van het beroep van huisarts zijn 
dus niet congruent, maar qua aandachts
veld en overlappen zij elkaar wei in sterke 
mate. Ook moge duidelijk zijn dat de huis
artsgeneeskunde sterke wortels in het to
tale veld van de geneeskunde heeft en 
daarvoor ook een grote verantwoordelijk
heid draagt. 

Paradigma's van de 
hu isartsgeneesku nde 
als discipline 
De langzame ontwikkeling van de huis
artsgeneeskunde als discipline heeft ver
schillende oorzaken. De eerste en waar
schijnlijk belangrijkste is het ontbreken 
van paradigma's van de huisartsgenees
kunde. Dit leidt er weliswaar toe dat we
tenschappelijk onderzoek wordt verricht, 
maar dat de daarbij gebruikte method en 
meestal aan de klinische geneeskunde, 
de sociale geneeskunde en de sociale 
wetenschappen zijn ontleend. Daardoor 



werd vaak niet onderzocht wat de kern van 

de huisartsgeneeskunde uitmaakt. 

Niet voor niets zeggen huisartsen vaak -

en terecht - dat zij de essentie van hun 
werk niet in wetenschappelijk onderzoek 

weerspiegeld zien. Daarentegen wordt 
ook wei gesteld dat het werk van de huis
arts in wezen niet voor wetenschappelijk 
onderzoek openstaat. Dit is juist v~~r zo
ver van het unieke gebeuren in de relatie 
tussen een patient en een arts sprake is. 
Daarbinnen zullen echter wetmatigheden 
bestaan, die zich voor onderzoek lenen. 

Ais dit niet het geval was zou de huisarts
geneeskunde niet tot stand zijn gekomen. 
De huisartsgeneeskunde kan pas als dis
cipline tot ontwikkeling worden gebracht 
als eigen paradigma's worden herkend 
van waaruit onderzoek kan worden opge
zet, waarvan de resultaten in het onderwijs 
kunnen worden doorgegeven. Ais we pa
radigma's van de huisartsgeneeskunde 
trachten te formuleren, blijkt dat in het 
Woudschoten rapport en in vroegere om
schrijvingen van de huisartsgeneeskunde, 
paradigma's klaar liggen. Het gaat er 
vooral om of men deze als zodanig wil en 
kan herkennen en of men de consequen
ties voor het ontwikkelen van wetenschap
pelijk onderzoek en onderwijs wil trekken. 
Ik herken thans de volgende paradigma's: 

A Personale geneeskunde 
Ais iemand mijn hulp als huisarts inroept, 
dan ben ik mij bewust van het feit dat ik te 
maken heb met iemand, die in zijn levens
situatie ziekte of een klacht is gaan erva
ren. Deze klacht of dit ziek-ziJn is als het 
ware ingebed in zijn of haar totaliteil. Zo
wei in de persoonlijkheidsstructuur als in 
de leefsituatie liggen factoren die de 
klacht of ziekte mede bepalen. Onder an
derE: komt hieruit de vraag voort waarom 
deze patient juist nu met deze klacht bij mif 
komI. 
Ten dele kan deze problematiek theore
tisch worden onderbouwd met behulp van 
het beg rip stress. Stress wordt in dit kader 
bedoeld als: discrepantie tussen de eisen 
("demands") die aan iemand worden ge
steld en het vermogen om daarop op ade
quate manier te reageren ("response ca
pability"). Deze discrepantie kan bestaan 
door te hoge of inadequate eisen of door 
een falend vermogen tot reageren. 
Of een gebeurtenis tot stress wordt, hangt 
af van de betekenis die dat gebeuren op 
dat moment voor betrokkene heeft. Hier 
kan dus een relatie met de voorgeschie
denis liggen. Het vermogen om te reage
ren wordt mede door de momentele situ a
tie, onder andere de lichamelijke en 
geestelijke conditie bepaald. 12 

De invalshoek - het paradigma - is dat 
het inroepen van hulp in samenhang met 

leefsituatie en voorgeschiedenis kan 

staan en dat de arts dit als een van zijn 
benaderingen kan kiezen. Ik zou dit per

sonale geneeskunde willen noemen. In dit 
kader is tevens van belang, dat onderkend 
wordt dat klacht en symptoom op verschil
lende niveaus betekenis kunnen bezitlen: 
als verschijnsel van een ziekte, als hinder 
of ongemak voor de hulpzoekende of als 
existentiele bedreiging. 

B Integrale geneeskunde 
Ais iemand mijn hulp als huisarts inroept, 
dan weet ik, dat in ieder ziek-zijn in nauwe 

wisselwerking met elkaar staande li
chamelijke, geestelijke en maatschappe
lijke aspecten aan de orde zijn. Ik moet aan 
deze aspecten aandacht besteden, al ben 
ik mij bewust, dat Jaspers gelijk heeft als 
hij zegt, dat integrale geneeskunde "Kein 
Gegenstand, sondern eine Idee ist". Dit 
betekent dat ik in mijn hulpverlening wel
iswaar op een bepaald moment op een van 
deze aspecten geconcentreerd kan zijn, 
maar dat ik die uiteindelijk in de totaliteit 
van lichaam, geest en milieu moet terug
brengen. 
Een aanzet tot een theoretische onder
bouw is ten onzent door Querido 13 gege
ven. Een van de consequenties is dat pro
blematiek op een van de gebieden, be
handeling op een ander gebied nodig kan 
maken; bijvoorbeeld: een somatische 
aandoening kan hulpverlening op geeste
lijk of sociaal gebied nodig maken. Dit 
toont aan hoezeer de drie gebieden met 
elkaar zijn verweven; ook - en misschien 
vooral - in de hulpverlening. Ais para
digma geldt, dat de hulpverlening op de 
totaliteit van de hulpvrager is betrokken. 

C Gezinsgeneeskunde 
Ais huisarts heb ik bij een hulpvrager al 
spoedig te maken met de primaire groep, 
waarin deze leeft, in het algemeen het ge
zin. Hij staat daarmee in een intensievere 
wisselwerking; zijn klachten worden ener
zijds mede veroorzaakt door de anderen, 
anderzijds heeft hij daarop met zijn klach
ten invloed. Huygen 14 heeft hierover een 
voortreffelijk overzichtsartikel geschre
ven, waarin hij onder anderen Ransom en 
Van der Voort aanhaalt, die de gezins
geneeskunde als een zienswijze be
schouwen, een wijze waarop men naar 
gezondheid en ziekte kijkl. Dit maakt de 
gezinsgeneeskunde, als deel van de huis
artsgeneeskunde, ook tot een paradigma 
van de huisartsgeneeskunde. Huygen 
wijst erop dat het gezinsgeneeskunde
denken tot multicausaal (ik zou prefere
ren: multiconditioneel) den ken leidt en 
vooral tot een "circulaire causaltiteit" in de 
interactie tussen gezinsleden. 
De drie genoemde paradigma's: per-

sonale geneeskunde, integrale genees

kunde en gezinsgeneeskunde overlappen 

elkaar ten dele. Zo vindt integraal denken 
ook plaats in de gezinsgeneeskunde en 
eveneens in de personale geneeskunde. 

Het duale paradigma 

Essentieel is dat deze drie paradigma's 
niet los staan van de persoon van de hulp
verlenende arts. Het gedrag van de patient 
die hulp vraagt is niet aileen afhankelijk 
van diens relatie met het eigen milieu, 
subcultuur, met de daar heersende nor
men en waarden, maar ook van de inter

actie met de hulpverlenende arts, die op 
zijn beurt onderhevig is aan eigen normen 
en waarden en die van zijn eigen milieu, 
c.q. subcultuur. 
In de interactie van deze twee - ieder in 

eigen situatie geplaatste - personen vindt 
het hulpverleningsproces plaats en daar 

De interactie tussen huisarts en patient 

binnen het beslissingsproces van de arts. 
In deze interactie vinden de drie paradig
ma's hun plaats. De paradigma's 
weerspiegelen drie centrale kenmerken 
van de huisartsgeneeskunde. Wij dienen 
ons echter goed te realiseren, dat deze 
drie niet los van elkaar staan, maar zich in 
samenhang met elkaar bevinden. Ze zijn 
uitdrukking van elementen in het hulp
verleningsproces. 
In dit proces bevinden patient en arts zich 
in een voortdurende interactie. Hierin 
komt het persoonlijke karakter van de 
hulpverlening (niet te verwarren met het 
begrip personale geneeskunde) tot uiting. 
Het maakt iedere hulpverlening tot een 
uniek proces van twee mensen. Binnen de 
interactionele ruimte van die twee mensen 
speelt zich het hulpverleningsproces af. 

(1978) huisarts en wetenschap 21, 455 



Die ruimte wordt gekenmerkt en bepaald 
door de persoon van hulpzoekende en 
hulpverlener. De mate waarin zij de ander 
kunnen invoelen, hun vermogen om zich 
v~~r de ander open te stelien, de mate 
waarin zij in staat zijn om met elkaar in 
relatie te komen, is in belangrijke mate 
beslissend voor hetgeen zich in het hulp
verleningsproces afspeelt. 
Dit proces wordt immers vooral bepaald 
door de prioriteiten die er in worden ge
steld. Daarin dienen talioze, vaak zeer on
gelijksoortige factoren tegen elkaar afge
wogen te worden. Die afweging wordt niet 
in de laatste plaats bepaald door de wijze 
waarop men de medemens en de sam en
leving beleeft en, daarmee samenhan
gend, de visie die men daarop heeft. Nor
men en waarden, mede bepaald door het 
milieu of de subcultuur, waaruit arts en 
patient voortkomen en waarin zij leven, 
staan aan het begin van het beslis
singsproces en vormen daarin verder een 
rode draad. 
Voorbeelden hiervan zijn niet aileen te 
vinden in notoire ethische problemen, 
zoals abortus en euthanasie; men vindt 
deze in het alledaagse hulpverleningspro
ces. Zo is bijvoorbeeld de mate van vrij
heid die de arts de patient bij de keuze van 
de behandeling toekent vaak beslissend 
voor wat er gebeurt. De inhoud van het 
anamnestische gesprek wordt mede be
paald door de visie van de arts: dient hij 
zich ook bezig te houden met bijvoorbeeld 
relationele en zelfs existentiele 
vraagstukken? De uitkomsten zullen het 
hulpverleningsproces zeker be·invloeden. 
Maar ook zullen bij het adviseren van een 
zoutarm dieet of van pijnstillende midde
len normen en waarden een rol spelen.15 
Het is duidelijk dat ethiek niet hetzelfde is 
als het hanteren van starre regels die meer 
uiting zijn van de gezindheid van de arts 
dan een orientatie betekenen op de gevol
gen van het handelen. Het gaat juist om 
het laatste: normen ontstaan in het beleid 
(Van Peursen I6). 

De voorbeelden die wij gaven hebben aile 
betrekking op de individuele ethiek. Vol
gens De Graaf '7 is hiervan sprake zolang 
het gaat om de enkeling of om de relatie 
tussen een ik en een jij. 

'Hleronder dlent in dit verband de beschnlving te wor
den verstaan van aile gegevens, die vanUit de invals
hoek die de paradigma's ons bieden, worden verza
meld. Dit betekent bllvoorbeeld dat aard en Inhoud van 
de Interactle van pallent en hUisarts daann thUiShoort, 
ook gezlnshistonsche elementen, zoals een chronolo
glsche beschnlvlng van relevant Illkende gebeurtenis
sen De observatle speelt als methode daarbll een be
langnlke rol Dlt houdt onder andere een eerherstel van 
de waarnemlng aan het zlekbed In, maar beperkt Zich 
daartoe nlet De onderzoeker moet ook In staat ziin 
Interactles van de patient met de omgevlng waar te 
nemen, de interactles tussen hulpverlener en hulpzoe
kende enzovoort 

(1978) huisarts en wetenschap 21, 456 

In het geneeskundige handel en spelen 
echter ook overwegingen van een andere 
orde een rol zoals sociaal ethische. Daar
van is sprake wanneer de groep, althans 
een meervoud, subject van ethische 
overwegingen is. Dan moeten belangen 
van verschillende mensen tegen elkaar 
afgewogen worden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als men de prijs van geneesmidde
len in een keuze laat meetellen of wanneer 
het gebruik van schaarse middelen of 
diensten aan de orde is. 
Het lijkt waarschijnlijk dat de ethiek in het 
hulpverleningsproces een steeds grotere 
rol gaat spelen, juist omdat de moderne 
geneeskunde en de moderne maat
schappij zo'n overvloed aan mogelijkhe
den bieden. Zonder steeds weer kritisch 
nadenken over gedragsregels - zo is 
ethiek ook te omschrijven - zal het hulp
verleningsproces in standaardoplossin
gen ten onder gaan. 
Vanuit de relatie van patient en arts naar 
de dingen kijken, biedt nog een invals
hoek, die wellicht de drie andere paradig
ma's samenbindt. Men zou dit het dua/e 
paradigma kunnen noemen. Dit paradig
ma houdt in dat men de patient, de hulp
zoekende, de client niet als een object kan 

De hu/pzoekende niet a/s object iso/eren 

isoleren, maar dat altijd in een duale situa
tie wordt gewerkt en gedacht en dat dit het 
hulpverleningsproces steeds weer mede 
bepaalt. 
De huisartsgeneeskunde kan pas werke
lijk een discipline worden als onder
zoekmethoden in het kader van de para
digma's worden ontwikkeld. Dan zal de 
huisartsgeneeskunde moeten voldoen 
aan fundamentele eisen die aan iedere 
wetenschap moeten worden gesteld: hy
pothesen moeten worden ontworpen en 
getoetst; deze moeten in ander onderzoek 
replicabel zijn , Ik ben van oordeel, dat het 
uitgangspunt van wetenschappelijk on
derzoek in de huisartsgeneeskunde de 
nauwkeurige casusbeschrijving moet 
zijn: 
Lennard-Jones 's schrijft in zijn voorwoord 
voor een boek van Wulff: " ... that work at 
the bedside can present just as great an 
intellectual challenge and field even more 

satisfaction than work in a laboratory". 
De casusbeschrijving moet inspiratie bie
den, inzicht in mogelijke samenhangen 
doen bieden, die daarna met andere me
thoden, afhankelijk van de vraagstelling 
kunnen worden onderzocht. Ik geloof dat 
de casusbeschrijving de basis moet zijn, 
die geanalyseerd moet worden vanuit de 
door de paradigma's geboden invalshoe
ken, om te waarborgen dat vraagstelling 
en het daaropvolgende onderzoek binnen 
het kader van het paradigma zal blijven. 
Het risico van afzwenken is aanwezig, 
omdat wij (nog) gewend zijn onderzoek 
vanuit de in de geneeskunde heersende 
paradigma's te verrichten, 
Op basis van reeksen casusbeschrijvin
gen zal theorievorming tot stand kunnen 
komen. Observatie en theorievorming zijn 
overigens geen opeenvolgende proces
sen; zij gaan hand in hand. 
Andersoortig onderzoek, zoals uit de far
macologie, de sociologie, de inwendige 
geneeskunde, om slechts enkele van de 
vele te noemen, kan natuurlijk ook de 
huisartsgeneeskunde voeden. Deze zul
len echter in mindere mate tot de 
theorievorming van de huisartsgenees
kunde kunnen bijdragen dan onderzoek 
binnen het kader van de eerder omschre
ven paradigma's. 
Het paradigma geeft op zich een aanzet 
tot theorievorming, voordat gesystemati
seerde observatie heeft plaatsgevonden. 
De theorie stuurt de observatie in een be
paalde richting, zoals de observatie op 
haar beurt richting geeft aan de 
theorievorming. Een voorbeeld van een 
dergelijke werkwijze vindt men bij Glaser 
en Strauss '9. Het is merkwaardig dat om
streeks 1960 enkele proefschriften van 
huisartsen verschenen, die een aanzet, 
"avant la lettre" tot een dergelijke aanpak 
geven (Brenkman, Van Es, Van Nieuwen
huyzen) 20. Dit yond later weinig navolging; 
aileen in het boek van Van Lidth de Jeu
de21 vindt men deze ook, evenals in het 
nieuwe boek van Huygen22. Vee I sinds
dien in dissertaties en artikelen neerge
legd wetenschappelijk onderzoek, is ech
ter registratief, epidemiologisch of so
ciaalwetenschappelijk getint. 
Werken op grond van een nieuw paradig
ma wekt bij werkers op basis van een an
der paradigma al gauw de kritiek op van 
onwetenschappelijkheid. Discussie over 
de grondslagen, en het tonen dat men wei 
volgens de eisen van wetenschappelijk 
onderzoek werkt, kan hierin wellicht op
heldering brengen. Erkenning door an
deren is van doorslaggevend belang. De 
ontwikkeling van de paradigma's van de 
huisartsgeneeskunde is aileen mogelijk 
als ook de gemeenschap het belang ervan 
onderkent; niet het minst omdat er geld en 



mankracht voor nodig zijn. Een eerste 
voorwaarde is echter dat de huisartsen 
zelf de betekenis ervan inzien. 

De betekenis van 
paradigma's voor de 
huisartsgeneeskunde als 
beroepsuitoefening 
In het kader van dit artikel wil ik kort zijn 
over de betekenis van de paradigma's 
voor de hUisartsgeneeskunde als profes
sie, hoewel het de moeite waard kan zijn 
deze vraag in ander verband verder uit te 
werken. Het is zonder meer duidelijk, dat 
onderzoek binnen het kader van de ge
noemde paradigma's en de resultaten 
daarvan het beroep van huisarts meer in
houd kunnen geven. Juist centrale taken, 
zoals de hulpverlening aan patienten met 
chronische ziekten, aan stervenden, lij
ders aan functionele en psychosomati
sche ziekten, en voortgezetle behande
ling van patienten die uit het ziekenhuis 
zijn ontslagen, kunnen daardoor verder 
worden onderbouwd. Voorts is ook onder
zoek nodig om systematisch communica
tie mogelijk te maken en kennis aan an
deren over te kunnen dragen. 
Wij moeten ons echter goed realiseren, 
dat de huisarts ook vele taken vervult, die 
in een verwijderd verband tot deze para
digma's staan. Zo is het betrekkelijk ar
bitrair of een huisarts bijvoorbeeld verlos
kundige ingrepen doet of kleine chirurgie. 
Dit is afhankelijk van onder andere locale 
afspraken, de hanteerbaarheid van me
thoden, het voorhanden zijn van voldoen
de bereikbare specialistische voorzienin
gen en het honoreringsstelsel. 
Huisartsgeneeskunde is wei eens een si
tuatiespecialisme genoemd. Ikzelf heb de 
huisartsgeneeskunde wei als een wijze 
van functioneren omschreven. Deze om
schrijvingen hebben vooral betrekking op 
de huisartsgeneeskunde als be
roepsuitoefening en minder op de huis
artsgeneeskunde als discipline. Toch 
wordt naar mijn gevoel de kern, ook van de 
beroepsuitoefening, uitgemaakt door dat 
deel van de hulpverlening, dal gegrond
vest is op de paradigma's. Oat neemt 
echter niet weg, dat de huisartsgenees
kunde als professie zowel een yak is met 
taken die berusten op deze paradigma's 
als een yak met een aantal taken, dat op 
een arbitraire wijze van het werk van de 
specialist is af te grenzen. Juist op dit 
laatste gebied liggen de grootste ver
schillen als men de uitoefening van de 
huisartsgeneeskunde in verschillende 
land en of van stad en platleland vergelijkt. 
Uit dit alles blijkt onder meer, dat er geen 
polaire tegenstelling bestaat tussen het 
beroep van huisarts en dal van specialist. 

De verhouding is veel gecompliceerder. 
Een deel ervan ligt in elkaars verlengde; 
een ander deel heeft een wezenlijk ver

schillende invalshoek. 

Tot slot wil ik in dit verband nog een enkele 
opmerking maken over de universitaire 
opleiding. Het is bekend dat de faculteiten 
zich in het recente verleden in toenemen
de mate onmachtig voelden om de aan
staande huisartsen een all round opleiding 
Ie geven. Daarom is ook van die kant des
tijds gestreefd naar de invoering van een 
beroepsopleiding. 
De faculteiten voelden zich vooral tekort 
schieten in het bijdragen van kennis en 
vaardigheden die in het verlengde van de 
specialistische geneeskunde lagen. De uit 
de paradigma's van de huisartsgenees
kunde voortvloeiende aspecten werden 
niet door de faculteiten herkend. Oat ligt 
ook voor de hand: daarvoor moet eerst de 
"Kuhn-iaanse switch" worden gemaakt. 
Het is mijns inziens een belangrijke taak 
van de universitaire instituten voor huis
artsgeneeskunde, vooral met de uit de 
paradigma's voortvloeiende inzichten en 
kennis aan het basiscurriculum deel te 
nemen. 
Het is eveneens van belang dat de profes
sie de "switch" maakt. Dit is een voor
waarde om tot een goede interactie te ko
men met degenen die aan de ontwikkeling 
van de discipline van de huisartsgenees
kunde werken. Zonder deze interactie zal 
de discipline moeilijker tot ontwikkeling 
kunnen komen, waardoor aan de profes
sie mogelijkheden worden onthouden om 
tot een verdere, zinvolle ontwikkeling te 
komen. 
Wij dienen ons daarbij goed te realiseren, 
dat historisch gezien de ontwikkeling van 
de discipline huisartsgeneeskunde in re
latie tot de professie tot op zekere hoogte 
tegengesteld is aan de ontwikkeling van 
een aantal nieuwe specialismen. Bij de 
laatste is er eerst een zodanige weten
schappelijke ontwikkeling geweest, die 
later als het ware dwong tot de vorming 
van een nieuw specialisme. Men denke 
bijvoorbeeld aan de afsplitsing van sub
specialismen van de inwendige genees
kunde. 
Bij de huisartsgeneeskunde is daarente
gen na een verregaande specialistische 
ontwikkeling een professie blijven be
staan, die pas in tweede instantie weten
schappelijk gevuld wordt. Dit stelt hoge 
eisen. Een van die eisen is dat de profes
sie hun, die zich bezig houden met de we
tenschappelijke ontwikkeling in het kader 
van de paradigma's, een grote mate van 
vertrouwen en vrijheid schenkt, ook als 
een aantal resultaten van onderzoek niet 
direct toepasbaar blijkt te zijn voor de be-

roepsuitoefening. Omgekeerd zullen we
tenschapsbeoefenaren hun inspiratie 
steeds weer in de beroepsuitoefening 
moeten opdoen. 

Besluit 
Ik ben er van overtuigd dat als we op een 
ge'inspireerde wijze aan een nieuwe ont
wikkeling werken, een nieuwe ronde in de 
spiraalgang van de geschiedenis kan 
worden afgelegd, analoog - maar op een 
ander niveau - aan die, welke in de be
ginjaren van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap werd afgelegd. 
Dr. I. Ph. L. Koperberg, Dr. R. A. de Mel
ker, Drs. F. Touw-Otlen en Drs. C. 
Spreeuwenberg, medewerkers van het In
stituut voor Huisartsgeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, dank ik van 
harte voor hun waardevolle kritiek en 
commentaar. 

Samenvatting. Terwijl honderd jaren ge
leden de geneeskunde niet-specialisti
sche geneeskunde was, en daarmee te
vens huisartsgeneeskunde, moet de 
huisartsgeneeskunde nu opnieuw wor
den geformuleerd. Het bestaan van de 
specialistische geneeskunde dwingt ons 
daartoe, in het bijzonder omdat de spe
cialistische geneeskunde tekort schiet bij 
het oplossen van problem en waarvoor de 
huisarts zich gesteld ziet. Een dergelijke 
situatie dwingt op een andere manier naar 
feiten te kijken. Bij het verrichten van we
tenschappelijk onderzoek zal naar een 
andere samenhang moe ten worden ge
zocht door een andere gezichtshoek te 
kiezen, door het hanteren van andere 
paradigma's. Dit houdt onder andere in, 
het aanbrengen van andere reducties dan 
in de huidige medische wetenschap ge
schiedt. 
De huisartsgeneeskunde vertoont ver
schillende kenmerken, die reeds veelvul
dig zijn beschreven. Het is van essentieel 
belang deze kenmerken niet als ,,thesen" 
te hanteren, maar als paradigma's, die 
uitgangspunt voor wetenschappelijk on
derzoek vormen. De huisartsgeneeskun
de zal pas een wetenschappelijke disci
pline worden als op die basis weten
schappelijk onderzoek zal worden ver
richt. 
Ais paradigma's zijn te herkennen: de 
ziekte en de klacht in relatie tot de levens
geschiedenis van de patient: personale 
geneeskunde; de patient als psycho-so
cio-somatische eenheid: integra Ie ge
neeskunde; de hulpzoekende als lid van 
een gezin of andere prima ire groep: ge
zinsgeneeskunde. Deze drie - en wellicht 
zijn het er meer - worden samengebon
den in het duale paradigma: arts en pa
tient; hulpzoekende en hulpverlener ver
keren in een permanente wisselwerking, 
waarin persoonlijkheid, milieuinvloeden 
enzovoort medebepalend zijn. In het bij
zonder spee/t de ethiek en de normen en 
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waarden van hulpzoekende en hulpverle
ner een beslissende rol in het proces. 
De zich aldus als wetenschappelijke dis
cipline ontwikkelende huisartsgenees
kunde kan, behalve tot de be
roepsuitoefening van de huisarts, ook bij
dragen aan de specialistische genees
kunde. Op haar beurt wordt de huisarts
geneeskunde niet aileen uit de hier be
schreven paradigma's gevoed, maar 
evenzeer uit de specialistische genees
kunde. 

Summary. Paradigms of general med
icine. Whereas a century ago medicine 
was non-specialized medicine, and 
therefore general medicine, today general 
medicine has to be re-formulated. The 
existence of specialized medicine neces
sitates this, particularly because special
ized medicine fails to solve the problems 
which face the general practitioner. This 
situation necessitates a different ap
proach to the facts. In research, a different 
context will have to be sought by choos
ing a different angle of approach, and by 
using different paradigms. One of the im
plications of this necessity is that reduc
tions made will have to differ from those 
made in current medical science. 
General medicine shows several char
acteristics, which have already been 
described in many publications. It is es
sential that these characteristics are not 
handled as "dogma" but as paradigms 
which constitute the starting-points of 
scientific research. General medicine can 
only become a scientific discipline when 
scientific research is carried out on this 
basis. 
Recognizable paradigms are: illness and 
complaint in relation to the patient's life 
history: personal medicine; the patient as 
psycho-socio-somatic entity: integral 
medicine; the help-seeking individual as 
member of a family or other primary 
group: family medicine. These three - and 
there may be more - are united in the dual 
paradigm: doctor and patient. The help
seeking individual and the helper are in 
permanent interaction in which personal
ity, environmental influences, etc. are 

(1978) huisarts en wetenschap 21, 458 

determinant factors. In particular, ethics 
and the norms and values of help-seeking 
individual and helper playa decisive role 
in this process. 
General medicine, thus developing as 
scientific discipline, can contribute not 
only to the professional practices of the 
general practitioner but also to special
ized medicine. In its turn, general medi
cine is nourishes not only from the para
digms described here but equally from 
specialized medicine. 
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