
Huisarts en voortplanting; 
levensloopgeneeskundige aspecten 
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Waarom is het van beJang dat een zwangere een aantal ker n 
door haar eigen huisarts wordt gezien en onderzocht? Dit i in 
principe niet zo n dig voor de gebruikelijke routinecontrole; die 
kan door een willek urige art of vroedvrouw worden verricht. 
Het pecifieke belang van onderzoek door de eigen hui art is 
gelegen in de controle op ri icofactoren. 

Inleiding 

In deze bijdrage zal ik trachten vanuit 
een bepaalde gezichtshoek het onder
werp voortplanting te bekijken en daar
aan een aantal consequenties te verbin
den. Die gezichtshoek wordt gevormd 
door specifieke ken mer ken van de huis
arts; wij trachten op te sporen welke 
gevolgen die voor de taken van de huis
arts op het gebied van de voortplanting 
hebben . Ik heb daarbij eigenlijk niets 
nieuws te vertellen; het is allemaal al 
bekend. Het enig nieuwe is misschien de 
rangschikking van enkele aspecten. Uit
gangspunt zijn specifieke kenmerken 
van de huisartsgeneeskunde , van waar
uit de hulpverlening bekeken wordt en 
waardoor de specifieke betekenis bij de 
hulpverlening wat duidelijker kan wor
den. Wat die specifieke kenmerken van 
de huisartsgeneeskunde zijn, is al ge
noegzaam bekend, maar ik wil ze nog in 
het kort noemen: 
- de huisarts leert zijn patienten ken
nen als deel van een primaire groep, die 
gewoonlijk een gezin is; hij kan zicht 
hebben op de gevolgen van het stam
men uit dat gezin, op de interacties van 
gezinsleden , op samenhangende ziekten 
en klachten, op gezinsgewoonten en 
ziektegedrag; 
- de huisarts is in de gelegenheid licha
meli j ke, geesteli j keen maa tschappeli j ke 
aspecten van het ziek-zijn en gezond
zijn van zijn patienten met elkaar in 
relatie te brengen; hij kan daardoor 
streven naar een integrale benadering 
van gelOndheids- en ziekteproblemen ; 
- de huisarts is door een continue, in-
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termitterende relatie met zijn patienten 
in de gelegenheid zicht te krijgen op 
brokstukken van hun levensloop; vaak 
betreft het dan perioden van stress, van 
emoties en ziekte ; de huisarts leert daar
door reactiepatronen op ziekte en stress 
bij zijn patienten onderkennen, hij kan 
risicofactoren op het spoor komen, 
kortom, hij kan de gegevens die hij ver
zamelt met vrucht gebruiken in zijn pre
ventie, diagnostiek en therapie. 
De apostolische functie van de arts (Ba
lint) dreigt de vrije wil van de patient te 
overwoekeren. Daarvoor moeten we 
ons hoeden. Daarom moet al hetgeen 
hier verder voIgt, gezien worden in het 
kader van het adviseren van de vrouw of 
het paar en niet als een overnemen van 
verantwoordelijkheid. Een advies is aI
leen mogelijk als er een goede open 
verstandhouding tussen arts en hulplOe
kende bestaat. 

Risicofactoren 

De vraag doet zich voor of de huisarts in 
staat is, v66rdat een vrouw zwanger 
wordt , vast te stellen of er een of meer 
risicofactoren aanwezig zijn. Dit is 
vooral van belang als deze constatering 
tot bepaalde preventieve maatregelen 
kan leiden. De volgende categorieen 
kunnen onderscheiden worden: 
• In het kader van de levensloopge
neeskunde zijn de ervaringen die met 
voorgaande zwangerschappen en beval
lingen zijn opgedaan van de grootste 
betekenis. Ondanks aile goede medi
sche lOrg en preventie bestaan ook nu 
nog weI pathologische zwangerschap
pen. Deze hebben een predictieve bete
kenis voor de eventuele navolgende 
zwangerschappen. Ook het voorkomen 

van meer dan een abortus kan van be
lang zijn voor beoordeling van een toe
komstige zwangerschap. Ervaring bij de 
bevalling, de noodzaak een kunstverlos
sing te verrichten of te laten verrichten 
kunnen aile van invloed zijn op de toe
komstige partus. En de toestand van het 
kind en eventuele afwijkingen van het 
kind kunnen aangeven of er ook nu een 
verhoogd risico bestaat. 

• De aanwezigheid van ziekten of af
wijkingen die het beloop van de zwan
gerschap kunnen bei'nvloeden en/of van 
invloed kunnen zijn op de gelOndheids
toestand van het kind. Preexistente 
ziekten als diabetes , een hart- of 
nieraandoening , epilepsie kunnen een 
diepgaande invloed hebben . Het gaat 
daarbij niet aileen om de ziekten, maar 
ook om de therapeutische maatregelen 
die invloed kunnen uitoefenen op de 
zwangere en op het ongeboren kind. Dit 
is een typisch medisch-somatisch pro
bleem, dat ik weliswaar als eerste noem, 
maar dat qua frequentie, dankzij de 
goede fysieke gelOndheidstoestand 
van de meeste geslachtsrijpe vrouwen 
een betrekkelijk geringe rol speelt. 
Toch is het iets waaraan de huisarts in 
het bijlOnder aandacht moet schenken; 
hij behoort op grond van zijn vooraf
gaande contacten de benodigde gege
yens al voorhanden te hebben. 
De aandacht van de huisarts zal daarbij 
niet aileen gericht zijn op de algemene 
gezondheidstoestand van de vrouw; 
ziekten en afwijkingen die lokale pro
blemen kunnen veroorzaken, dienen 
zijn aandacht te hebben, lOals buik
operaties, gynaecologische aandoenin
gen, skeletaandoeningen die van in
vloed kunnen zijn op het bekken, zoals 
de helaas weer de kop opstekende rachi
tis. Er kunnen natuurlijk ook afwijkin
gen bestaan lOnder dat vrouw of arts 
zich daarvan bewust zijn. Ten aanzien 
van die aandoeningen, die in verband 
met een zwangerschap in het bijzonder 
relevant kunnen zijn, kan de huisarts 
surveilleren . Ik denk daarbij onder an
dere aan de bacteriurie en aan de cervix
cytologie. 

• Een derde categorie van ziekten die 
de aandacht van de huisarts verdienen, 
zijn de ziekten die in de zwangerschap 
tot beschadiging van de vrucht aanlei
ding kunnen geven. Hiervan is rubella 
de meest beruchte . Het is van belang te 
weten of de vrouw hiervoor immuun is 
en dus heeft het zin om te weten of een 
vrouw voorheen een rubella heeft door
gemaakt of daartegen is ingeent. In het 
eerste geval is het zinvol om v66r de 
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bevruchting de titer van antilichamen te 
laten bepalen, opdat bij een eventueel 
contact of bij vrees voor een eventuele 
infectie een titerstijging kan worden ge
constateerd. Zeer belangrijk in het ka
der van de levensloopgeneeskunde is 
echter dat de huisarts met zekerheid 
doorgemaakte infecties en eventuele 
vaccinaties goed registreert. Het ken
nen van de bloedgroep en de rhesusfac
tor voordat de vrouw zwanger wordt, 
he eft voordelen: het biedt de vrouw 
meer informatie vooraf en geeft al ze
kerheid dat in verband hiermee geen 
maatregelen genomen behoeven te 
worden. 

• Het is van de grootste betekenis na te 
gaan of een vrouw een verhoogd risico 
loopt om een kind met erfelijke afwij
kingen ter wereld te brengen. Zeventig 
procent van aile spontane abortussen 
worden door een chromosoomafwijking 
veroorzaakt. Verscheidene abortussen 
bij een vrouw kunnen dus al een indica
tie geven voor een verhoogd risico. Do
minant of recessief overervende aan
doeningen, door genmutaties, door 
chromosoomafwijkingen dienen de 
aandacht van de huisarts te hebben. 
Kennis van ziekten in de familie is hier
voor van de grootste betekenis, evenals 
voorafgaande ervaringen met zwanger
schappen en het voorkomen van afwij
kingen bij eerder geboren kinderen. In 
dit opzicht zijn ook de risico's van em
bryonale ontwikkelingsstoornissen ten 
gevolge van een combinatie van erfelij
ke en exogene factoren van belang; deze 
risico's zijn relatief groot, vooral als ver
schillende eerstegraadsfamilieleden 
hieraan lijden. Verder is natuurlijk de 
leeftijd van de vrouw van belang; deze 
vormt met het klimmen der jaren een 
toenemend risico. 

• Tenslotte heeft de huisarts te maken 
met verhoogde risicofactoren die een 
gevolg zijn van exogene oorzaken. Deze 
liggen vaak in de sfeer van de leefge
woonten van de vrouw: gebruik van ta
bak, alcohol, drugs. Een exogene oor
zaak waarvoor de medicus een grote 
verantwoordelijkheid draagt, is de 
blootstelling aan rbntgenstralen. 
In zekere zin is ook de partner van de 
vrouw een exogene factor die risicofac
toren met zich mee kan brengen. In het 
bijlOnder zijn seksueel onverdraagbare 
aandoeningen een mogelijke bedreiging 
van de toekomstige zwangerschap en 
het kind. Hierbij moet niet aileen ge
dacht worden aan de klassieke ge
slachtsziekten, maar ook aan hepatitis B 
en herpes genitalis. 
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Activiteiten van de huisarts 

Uit de bovengenoemde vijf categorieen 
risicofactoren voigt een aantal activitei
ten van de huisarts. 
Het moge al duidelijk zijn dat een nauw
gezette note ring van relevante gegevens 
van basale betekenis is. Een probleem 
hierbij is, dat wellicht in de toekomst 
andere risicofactoren bepaald worden 
waarvoor weer andere gegevens nodig 
zijn. Daaraan is nu niets te doen; wei 
kunnen we de thans als relevant be
schouwde gegevens vastleggen. In de 
tweede plaats zal de huisarts vooral ten 
aanzien van preexistente ziekten een 
surveillance uitoefenen. Dit heeft niet 
aileen betekenis voor de mogelijk vol
gende zwangerschap, maar is iiberhaupt 
van belang voor de gelOndheidstoe
stand van de vrouw. In de derde plaats 
heeft de huisarts een belangrijke advise
rende taak. Deze gaat, als de vrouw 
eenmaal zwanger is, veel verder dan de 
boven besproken aspecten, maar ook in 
deze fase kunnen verschillende elemen
ten aan de orde komen: preventie van 
ziekten, genetische aspecten, noodzaak 
van surveillance, levensgewoonten, 
voorkomen van iatrogene schade. Met 
be trekking tot het laatste is de rbntgen
straling al aan de orde geweest. Deze 
moet, als de vrouw zwanger wil worden, 
in de tweede helft van de cyclus verme
den worden. Ook is het van be lang het 
gebruik van medicamenten lOveel mo
gelijk te vermijden. Verder is het soms 
nodig het advies van anderen in te roe
pen; dit is vooral het geval bij genetische 
adviezen. Op dit terrein schiet de kennis 
van de huisarts nogal eens te kort. 
Al deze aspecten zijn temeer van prakti
sche betekenis, omdat de huisarts vaak 
in verb and met het staken van de anti
conceptiepil betrokken wordt bij de 
wens om zwanger te worden. Het ge
sprek behoeft zich echter niet tot de 
genoemde aspecten te beperken. Het is 
zinvol - als de vrouw daarover tenmin
ste wil spreken - om enig inzicht te 
krijgen in de vraag of de vrouw positief 
tegenover een zwangerschap staat, in 
hoeverre de wens om een kind te krijgen 
be staat en of zij "eraan toe is". De 
beantwoording van deze vraag hangt 
niet aileen van intermenselijke en per
soonlijke aspecten af, maar ook van 
maatschappelijke. Zijn de vrouw en 
haar partner bereid de maatschappelij
ke consequenties van het krijgen van 
een kind te aanvaarden en geldt dit ook 
voor de verzorgende en pedagogische 
aspecten? Met andere woorden, kan en 
wil men tijd scheppen voor de aandacht 
die voor en na de geboorte van het kind 

geschonken moet worden? In dit kader 
is ook de spatiering van zwangerschap
pen en daarmee de gezinsopbouw een 
mogelijk punt van aandacht. Jeugderva
ringen van de vrouw, beeldvorming van 
het gezinsleven enzovoort zullen daar 
medeeenrolinspelen. Aandezeemotio
nele en praktische aspecten zal in het 
bijlOnder aandacht geschonken moeten 
worden, als het gaat om bijvoorbeeld 
een ongehuwde moeder, een geschei
den moeder of weduwe, een lesbisch 
paar of een BOM-moeder. 
Het is te hopen dat de relatie tussen arts 
en patient lOdanig is, dat deze aspect en 
ook aan de orde kunnen komen. Het 
moge duidelijk zijn dat geen ander dan 
de huisarts dan in staat is tot een lo 

veelzijdige advisering. 

De zwangerschap 

De gewenste conceptie kan uitblijven, 
er kan sprake zijn van subfertiliteit of 
infertiliteit. In dat geval is er een taak 
voor de huisarts om mogelijke oorzaken 
daarvan na te gaan en, als hij daar niet 
uitkomt, enig specialistisch onderzoek 
te laten verrichten. Na de conceptie 
wordt de levensloopgeneeskunde van 
be lang voor twee wezens, voor moeder 
en kind. Maar ook voor de huisarts! 
Ik geloof dat het voor het inzicht in de 
levensloop van een patiente van veel 
be lang is, als de huisarts ook haar zwan
gerschap meemaakt. Dit is een in emoti
oneel en lichamelijk opzicht zeer be
langrijke levensperiode die de huisarts 
aileen al om deze reden moet kunnen 
meemaken. Ik doe daarmee nog geen 
uitspraak over de vraag of hij ook bij de 
partus de vrouw moet bijstaan. Waar ik 
in eerste instantie voor pleit, is dat de 
huisarts, wie de bevalling ook moge lei
den, in ieder geval een aantal malen in 
de loop van de zwangerschap zal contro
leren. Dit is niet aileen van belang in 
verband met het , ,meemaken" van deze 
periode, vanuit levensloopgeneeskun
dig perspectief kan hij ook een belang
rijke bijdrage leveren. Het gaat er na
melijk om in de zwangerschap niet ai
leen routineonderzoek te verrichten, 
maar ook en vooral de controle te rich
ten op de verhoogde risico's, waarvan in 
het begin van mijn bijdrage sprake was. 
Een derde motief is, dat zich tijdens de 
zwangerschap ontwikkelingen kunnen 
voordoen, die voor de latere levensloop 
weer van belang kunnen zijn. In theorie 
kan men stellen, dat de huisarts deze 
gegevens ook van verloskundige of gy
naecoloog kan krijgen, als deze de 
zwangere begeleid heeft, maar in de 
praktijk zal daarvan vaak weinig terecht 



komen. Bovendien blijkt keer op keer 
dat de gegevens die voortvloeien uit de 
eigen ervaringen met een patient, een 
veel grotere rol spelen in het denken van 
de huisarts, dan verwijsbrieven en ande
re uit de tweede hand verkregen gege
yens. 
Waarom is het nu van belang, dat de 
zwangere een aantal keren door haar 
eigen huisarts wordt gezien en onder
zocht? Dit is in principe niet lo nodig 
voor de gebruikelijke routinecontrole. 
Deze kan door een willekeurige arts of 
vroedvrouw verricht worden. Het speci
fieke belang van onderzoek door de ei
gen huisarts is gelegen in de controle op 
risicofactoren. Deze kunnen in de eer
ste plaats betrekking hebben op de 
zwangerschap en/of van belang zijn 
voor de gelOndheid van moeder en/of 
kind of voor het be loop van de partus. 
Maar ook los van deze overwegingen 
kan de huisarts preventief-geneeskun
dig onderzoek verrichten naar risicofac
toren. Deze factoren kent de huisarts 
het beste en hij kan er ook het meest 
adequaat rekening mee houden; in de 
controle zullen deze aspecten extra aan
dacht krijgen. 
Daarbij komt dat de eigen huisarts 
symptomen beter kan interpreteren 
doordat hij beschikt over achtergrond
informatie. Een voorbeeld hiervan is de 
vrouw die in de derde maand van de 
zwangerschap komt wegens hevige pijn
aanvallen in de rechteronderbuik. Een 
extra-uteriene zwangerschap wordt ui
teraard ernstig overwogen. Toch wor
den de overwegingen van de huisarts in 
een andere richting geleid, niet aileen 
door anamnestische gegevens en onder
lOekbevindingen, maar ook doordat de 
huisarts weet, dat de vrouw haar zwan
gerschap (nog) niet heeft aanvaard. De 
conclusie is uiteindelijk, dat er sprake is 
van een bekkenpijnsyndroom dat, lOals 
bekend, sterk onder invloed staat van 
een emotionele gerichtheid op de ge
slachtsorganen. 
Aansluitend bij dit voorbeeld wil ik een 
ander aspect aan de orde stellen. Ais er 
een goede relatie tussen huisarts en pa
tient bestaat - en deze kan in het meren
dee I van de gevallen opgebouwd wor
den als beiden dat willen ... en wie lOU 
dat niet willen! - dan bestaat er een 
optimale gelegenheid om de emotionele 
aspecten van de zwangerschap te be
spreken. Dit behoort in de eerste plaats 
tot de intimiteit van man en vrouw, 
maar hierin kunnen juist ook proble
men schuilen. Dan kan een bespreking 
ervan voor de vrouw van bijzondere 
betekenis zijn. Net als bij relatieproble
men kan de huisarts ook hier hulp 

bieden. Dit is nog een betrekkelijk on
ontgonnen terrein, dat een verdergaan
de exploratie verdient. 
Ais de begeleiding van de zwangere 
vrouw niet aan deze discussie voorbij
gaat, lOU het kunnen zijn dat bijvoor
beeld de problematiek met betrekking 
tot de abortus provocatus op een ander 
niveau aan de orde komt dan vaak het 
geval is. Een ander aspect betreft de 
gedachtenvorming over de voeding van 
het kind, het al of niet geven van de 
borst, de betekenis van huidcontact en
zovoort. Zoals dat vaker met gelOnd
heidsvoorlichting en -opvoeding bij de 
individuele mens het geval is, is het be
langrijk de patient in zijn/haar milieu te 
kennen. Daardoor is men in de gelegen
heid de adviezen goed af te stemmen op 
de mogelijkheden en grenzen van de 
zwangere. De adviezen hebben dan het 
meeste effect. 
Ais de huisarts niet zelf de vrouw bij de 
bevalling terzijde staat, maar als dit 
door de vroedvrouw gebeurt, dan zullen 
beiden in goed overleg met elkaar moe
ten samenwerken. In dat geval zal de 
vroedvrouw ook een aantal keren de 
prenatale controle moeten uitoefenen. 
De resultaten daarvan zullen huisarts en 
vroedvrouw moeten uitwisselen, het
geen onder andere een adequate regi
stratie van gegevens vergt. Er zal bij
voorbeeld duidelijk overleg moeten 
plaatsvinden over de taakverdeling. In 
een aantal gevallen zal de vrouwenarts 
ingeschakeld moeten worden. Dit zal 
nodig zijn als specialistische prenatale 
controle vereist is, bijvoorbeeld bij ver
denking op genetische afwijkingen. 
Ook bestaat er een aantal indica ties 
voor een bevalling onder leiding van de 
specialist. De indicatie daartoe kan 
scherper gesteld worden dan nu vaak 
gebeurt. Dit is om allerlei redenen, die 
nu niet aan de orde zijn, van belang. 

De bevalling 

Een van de kernvragen met betrekking 
tot de verloskundige hulpverlening is, 
wie deze zal geven, de huisarts, de ver
loskundige of de specialist. In het kader 
van deze bijdrage wil ik hierop niet diep 
ingaan en aileen enkele kanttekeningen 
maken op basis van het Leitmotiv le
vensloopgeneeskunde. 
De bevalling is vanzelfsprekend een 
emotioneel beladen gebeurtenis die 
voor de vrouw, het paar, het gezin een 
belangrijke betekenis heeft. Het is een 

'natuurlijk gebeuren, waarvoor optimale 
voorwaarden geschapen moeten wor
den, lOwel in medisch als in psycholo
gisch en relationeel opzicht. De beval-

ling in het eigen milieu verdient daarom 
verreweg de voorkeur. Dan kan de man 
er goed bij betrokken zijn en wordt het 
krijgen van een kind een gebeurtenis die 
zich binnen het gezin afspeelt. Aileen 
op een strikte indicatie kan een beval
ling in het ziekenhuis plaatsvinden. 
Is het nu uit een oogpunt van levens
loopgeneeskunde noodzakelijk of wen
selijk dat de huisarts hulp bij de beval
ling biedt? Ik denk dat we kunnen zeg
gen, dat het bijwonen van een emotio
neel geladen gebeurtenis van be lang 
kan zijn voor een groter inzicht van de 
huisarts en invloed heeft op de relatie 
tussen patient en arts. In lOverre ver
dient het de voorkeur dat de huisarts 
verloskundige hulp biedt. Aan de ande
re kant staan daar bezwaren tegenover, 
bezwaren die ik nu niet behoef uit te 
meten. Het is echter vooral van be lang 
dat de huisarts bij het totale gebeuren 
van zwangerschap, partus en kraambed 
wordt betrokken. Daar ligt de mogelijk
heid om levensloopgeneeskunde te be
drijven. Ais de huisarts niet de veri os
kundige hulp bij de partus biedt, maar 
de vroedvrouw, dan is het noodzakelijk 
dat huisarts en vroedvrouw goed met 
elkaar samenwerken. Informatieuitwis
seling is daarbij wei het minste; deze 
dient niet aileen betrekking te hebben 
op het be loop van de partus, maar ook 
op de pre- en postnatale lOrg. 
Het is een absolute voorwaarde, dat 
iedere pasgeborene door de huisarts on
derzocht wordt. Dit houdt een eerste 
kennismaking met een nieuw mens in, 
een mens met wie de huisarts later nog 
wei meer te maken zal krijgen. Dit eer
ste onderzoek is erop gericht na te gaan 
of het kind de stress van de geboorte 
goed heeft verwerkt en of er congenitale 
of verworven afwijkingen aanwezig 
zijn. Er wordt in somatisch opzicht 
vooral aandacht geschonken aan de mo
toriek, inclusiefneurologische aspecten, 
ademhaling, circulatie, maag-darmka
naal, mictie. Het is van belang eventuele 
opvallende dingen of afwijkingen te no
teren, deze kunnen later wellicht van 
belang zijn. 
De controle moet herhaald worden en 
uit een oogpunt van levensloopgenees
kunde is het ook van de grootste beteke
nis dat de huisarts later de zuigeling en 
kleuters uit de eigen praktijk zelf con
troleert en de ouders met betrekking 
hiertoe adviseert. De huisarts zal zich 
daarin natuurlijk wei moeten bekwa
men en up to date blijven. In de tweede 
plaats moet de arts aandacht schenken 
aan de relatie van moeder en kind en 
aan de rol van de vader hierin. Hierbij 
kan worden voortgebouwd op de ge-
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sprekken die bij de prenatale controle 
hebben plaatsgevonden en waarin ook 
op het vader- en moeder-worden is ge
preludeerd. 
Uiteraard is de aanvaarding van het 
kind van de meest centrale betekenis; in 
dat kader is het omgaan met het kind 
een aspect dat aandacht verdient. 
Wordt er tijd en aandacht aan besteed, 
wordt er mee "omgegaan", wordt het 
gekoesterd, in de armen gehouden? Het 
geven van borstvoeding is juist voor het 
contact van de grootste betekenis. Lukt 
dat niet, dan moet extra bewuste aan
dacht geschonken worden aan het licha
melijk contact. En: is het kind van jou of 
is het een tijdelijk onderpand dat reeds 
nu een eigen persoonlijkheid bezit, die 
de kans geboden moet worden zich te 
ontwikkelen? De grondhouding van de 
ouders is beslissend voor wat er later 
gebeurt. De huisarts zal hierop weinig 
invloed kunnen uitoefenen. Maar toch 
moet men ook de macht van het woord 
niet onderschatten. Men kan als mede
mens en als arts anderen toch belnvloe
den en laat het dan alsjeblieft een beln
vloeding ten goede zijn! Een woord, op 
het juiste moment gesproken, kan ons 
soms over een drempel zetten. 

Besluit 

Uit een oogpunt van levensloopgenees
kunde zijn de zwangerschap en de ge
boorte belangrijker voor het kind dan 
voor de moeder; het is immers het begin 
van diens leven! Hieruit moeten we ook 
praktische consequenties trekken. Over 
het algemeen is de huisarts geneigd de 
gegevens van zwangerschap en partus te 
koppelen aan die van de vrouw, de moe
der van het kind. Deze gegevens zijn 
echter vee! belangrijker voor het kind. 
Het verdient dus aanbeveling, in navol
ging van Gill, de gegevens van zwanger
schap en partus niet aileen bij de gege
yens van de moeder onder te brengen, 
maar ook bij het dossier van het kind. 
De registratie van de levensloop wordt 
dan in een zo vroeg mogelijk stadium 
aangevangen. 
Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat ook 
de zuigelingen- en kleutercontrole door 
de huisarts beoefend moet worden. De
ze ligt immers geheel in het verlengde 
van de zwangerschapscontrole en post
natale controle. Waarom zou men een 
kunstmatige kloof in de advisering en 
hulpverlening maken? Op deze manier 
adviserend bezig zijn en getuige kunnen 
zijn van de ontwikkeling van een men
senkind heeft niet aileen longitudinale 
betekenis, maar is ook nodig voor een 
goede beoordeling van ziekteverschijn-
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Het N.H.G. als aanreiker, 
de L.H. V. als oppakker 

M. P. SPRINGER 

Aan h t ind van h t sympo ium Hui arts en voortpfanting werd 
d or M. P. pringer hui art (Werkgroep Verlo kunde en 
Jeugdgezondheid zorg van de L.H.V.), de volgende toe praak 
gehouden. 

Ruim een jaar geleden werd ik opgebeld 
door de toenmalige N.H.G.-voorzitter, 
Cees de Geus, met de vraag of ik als 
voorzitter van de L.H.V.-commissie 
Verloskunde en J eugdgezondheidszorg, 
behulpzaam zou willen zijn bij het op
zetten van een Bunnik-I1 conferentie. 
De N.H.G.-voorzitter had in de depar
tementale werkgroep Verloskundige 
Organisatie toegezegd een vervolg te 
geven aan de conferentie Huisarts en 
verloskunde, die op 6 oktober 1973 in 
Bunnik had plaatsgevonden. Deze Bun
nik-I conferentie stond vooral in het 
teken van bevordering van de samen
werking tussen de hulpverieners, be
trokken bij de verloskundige zorg: huis
arts, verloskundige en gynaecoloog. 
Ondanks soortgelijke adviezen van de 
Centrale Raad voor Volksgezondheid, 
moest vorig jaar in de genoemde werk
groep geconstateerd worden, dat het op 
gang brengen van deze samenwerking 
nog heel wat impulsen behoefde. Het 
was om die reden, dat de N.H.G.-voor
zitter zijn toezegging deed. 
De voorbereiding en organisatie van de 
Bunnik-II conferentie werd in handen 
gelegd van de commissies Verloskunde 
van N.H.G. en L.H.V. Op zich was dit 
niet zo verwonderlijk, omdat na Bunnik 
I beide commissies al gedurende langere 
tijd gezamenlijk waren opgetrokken. 
Ook nu weer kan deze samenwerking 
als vruchtbaar gekenschetst worden, en 
dan niet aileen omdat dit een aardige 
woordspeling is met betrekking tot het 
onderwerp, de voortplanting. De vrucht 

selen. van de reactie daarop, van de te 
bieden hulp en behandeling enzovoort. 
Ook hiervoor is uiteraard een goede 
registratie vereist. 

van de samenwerking tussen beide com
missies was het symposion Huisarts en 
voortplanting, maar ik spreek de hoop 
en verwachting uit, dat nog meer vruch
ten zullen volgen. 
Van meet af aan was het motto: het 
N.H.G. als aanreiker, de L.H.V. als 
oppakker; het aanreiken van de inhou
delijke kant van het functioneren door 
het N.H.G. en het oppakken hiervan 
ten behoeve van een voorwaarden
scheppend beleid door de L.H.V. 
De motivatie voor dit symposion was 
dus het feit dat de samenwerking in de 
verloskundige zorg tussen huisarts, ver
loskundige en gynaecoloog niet van de 
grond komt. Het belangrijkste pro
bleem hierbij is ons inziens de onduide
lijke rol van de huisarts. Immers, ener
zijds zijn er huisartsen die de praktische 
verloskunde met hart en ziel beoefenen 
en anderzijds zijn er huisartsen die niets 
met de praktische verloskunde te ma
ken hebben, of willen hebben. De vraag 
is dan: wat zijn de drijfveren bij een 
dergelijke diversiteit in taakperceptie 
en de verwerkelijking hiervan? Een be
zinning op de taak van de huisarts bi j het 
verloskundig gebeuren leek dan ook 
noodzakelijk, in het bijzonder ten aan
zien van de achtergronden en de drijf
veren. 
Dit was echter ook reeds het geval bij 
Bunnik I, hoewel toen die bezinning 
plaatsvond gezamenlijk met de andere 
hulpverieners, verloskundigen en gy
naecologen. Voor dit model werd nu 
niet gekozen. De reden hiervoor was 

Laat die registratie dan geen bureaucra
tische handeling zijn. maar worden tot 
een afschaduwing van het beeld dat wij 
van het kind ontwikkelen. 


