
E. SCHADE 

Van der Wouden en Dokter belichten de pro
blemen die kunnen optreden in de samenwer
king tussen huisarts en specialist bij patienten 
met kanker. Met een gedifferentieerde tech
niek identificeren zij de taakatbakening en de 
communicatie als de belangrijkste knelpunten. 
Een mogelijke oplossing van deze bekende 
problemen zien zij in het bijwonen door de 
huisarts van de oncologiebesprekingen in het 
ziekenhuis.1 Dit laatste hoort men echter al 
sedert het instellen van deze consuItatie door 
specialisten uit oncologische centra in de peri· 
Cere ziekenhuizen, en het is jammer dat de 
auteurs verzuimen na te gaan waarom dit veel 
gegeven advies nog niet tot de gewenste ver· 
anderingen heeft geleid. 
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DISCUSSIE 

Samenwerking bij patienten met 
kanker 

Geringe overlap 

Huisartsen en specialisten hebben beiden een 
eigen taak ten aanzien van de kankerpatient, met 
mijns inziens slechts geringe overlap. Vooral in 
het licht van de ontwikkeling van de thuiszorg is 
het van be lang hierbij stil te staan. 

In Nederland wordt de thuiszorg gesteund 
door een gezondheidszorgbeleid dat het echelo
neringsprincipe wil vervangen door een ordening 
op basis van zorgfuncties. Dit houdt in dat de 
scherpe scheidslijnen tussen de werkgebieden 
van huisarts en specialist vervagen. Men spreekt 
in toenemende mate niet meer van eerste- en 
tweedelijns zorg, maar over zorg te verlenen 
door de huisarts en zorg te verlenen door de 
specialist. Niet de plaats waar de hulp wordt 
verleend, maar de hulpvraag en het daarvoor 
meest geeigende hulpaanbod worden beleids
bepalend. 

Voor kankerpatienten kan men de zorg het 
best bekijken met behulp van een soort chrono
logische schaal, die de verschillende fasen van de 
episode omvat. 
• De episode zal aanvangen bij de huisarts, 
nadat de patient kortere of langere tijd in de pre
medische fase wei symptomen heeft ervaren 
maar nog geen medische hulp heeft gezocht. 
• De definitieve diagnose zal over het algemeen 
door de specialist worden gesteld. 
• Ook heeft de specialist de belangrijkste ver
antwoordelijkheid bij het opstellen en uitvoeren 
van het behandelingsplan. Bij niet-curatieve be
handeling zal de verantwoordelijkheid naar ver
loop van tijd overgaan van de specialist naar de 
huisarts. Wanneer een curatieve behandeling 
kan plaatsvinden, hangt de rolverdeling tussen 
huisarts en specialist af van de behandelingsmo
gelijkheden: tijdens een bestralingsbehande1ing 
- die in het algemeen in een overzichtelijke tijds
peri ode plaatsvindt - is de rol van de specialist 
het grootst, daarna die van de huisarts; tijdens de 
klinische behandeling met chemotherapie heeft 
de specialist de eerste verantwoordelijkheid; bij 
poliklinische therapie deelt hij deze met de huis
arts. 
• Afhankelijk van waar het ziekbed staat, zal in 
de terminale fase de grootste nadruk liggen op de 
hulp van de huisarts danwel op die van de 
specialist. 

Taakafbakening 

Al met al wisselen de verantwoordelijkheden 
vaak, waarbij echter wei duidelijk is wie op welk 
moment in de ziekte-episode de eerst verant
woordelijke is. Ik vraag me dan ook af hoeveel 
tijd huisartsen moeten besteden aan het actief 
deelnemen aan de oncologiebesprekingen in het 
ziekenhuis. Dit zijn consultaties voor de perifere 

behandelend specialisten, vooral gericht op de 
therapie. Deze besprekingen zijn veeleer aan
doeningsgebonden dan patientgebonden. De pa
tientgebonden informatie die van be lang is voor 
de therapie (compliantie, sociale systeem), kan 
ook schriftelijk worden aangedragen. Huisartsen 
wordt daar zelden naar gevraagd, en zij nemen 
daar ook slechts zelden het initiatief toe. 

In tegenstelling tot de neiging ons allemaal op 
hetzelfde terrein te begeven, prefereer ik een 
meer zorgvuldige taakafbakening door de huis
arts zelf, uitgaande van een goed inzicht in de 
eigen moge1ijkheden. Te veel wordt door de 
specialisten het gelijk van de eigen beroepsgroep 
aangetoond door de fouten bij huisartsen te 
benadrukken. Dit blijkt ook weer in dit artikel, 
waarin specialisten worden aangehaald om aan 
te tonen dat de kennis van de oncologie bij de 
huisarts onvoldoende is. Hoe kan een beroeps
groep die nauwelijks redelijk inzicht heeft in de 
mogelijkheden en feitelijke werkzaamheden van 
huisartsen, zich een oordeel aanmatigen over 
hun niveau van kennis en vaardigheden? Dit 
leidt tot ongezonde grensconflicten. Het bijwo
nen van huisartsen aan oncologiebesprekingen 
zal hier mijns inziens niet of nauwelijks verbete
ring inbrengen. Te veel aandacht hiervoor werkt 
contraproduktief. 

Ik stel voor de oncologiebesprekingen in het 
ziekenhuis te laten voor wat ze zijn en ons vooral 
te concentreren op het adequaat uitoefenen van 
die taken waarvoor wij de eerste verantwoorde
lijkheid hebben. Terecht stellen de auteurs dat 
een adequate opleiding en deskundigheidsbe
vordering hiervoor een goed hulpmiddel zijn. 
Daarnaast wil ik het instellen van consul en ten
teams voor de extramurale kankerzorg beplei
ten. De LOK-consulentendiensten voor de 
specialisten richten zich in die visie op de intra
murale specialistische kankerzorg, en de huisarts 
en wijkverpleegkundigen kunnen dan een be
roep doen op een team van consul en ten met 
specifieke kennis en vaardigheden inzake de 
extramurale kankerzorg. Deze teams adviseren 
de huisarts bij zeer specifieke problemen en 
kunnen zo nodig een coordinerende rol vervul
len bij de samenwerking tussen eerste en tweede 
lijn, gericht op complementaire taakinvulling 
door huisarts en specialist. 

Uitdaging 

De toeneming van het aantal kankerpatienten op 
oudere leeftijd en de veranderingen in de zorg 
binnen onze samenleving betekenen een uitda
ging voor de medische hulpverlening. Communi
catie en coordinatie van de zorg zijn daarbij 
uitermate belangrijk. Huisartsen en specialisten 
zijn in deze elkaars natuurlijke bondgenoten, 
met een complementaire taakvervulling. Voor 
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DISCUSSIE 

een goede taakafbakening is kennis van elkaars 
werkterrein belangrijk; van meer belang acht ik 
echter een goede uitoefening van de eigen taken. 
Dit 1eren huisartsen niet tijdens de oncologische 
consulentbesprekingen in het ziekenhuis. 

1 Van der Wouden Je, Dokter HJ. Samenwerking 
tussen huisarts en specialist bij patienten met kanker. 
Huisarts Wet 1989; 32: 51-5. 

Naschrift 

De constatering dat wij het bijwonen van de 
oncologiebespreking door de huisarts als moge
lijke oplossing zouden zien voor samenwerkings
problemen, is onjuist: het zijn de respondenten 
die hiervan een belangrijke bijdrage verwachten 
voor de samenwerking. Ons is bekend dat de 
ervaringen op dit punt tot nu toe teleurstellend 
zijn geweest. 

In de tweede fase van ons onderzoek zijn wij 
nagegaan of het mogelijk is om hier verbeterin
gen in aan te brengen: wij hebben een bezoek 
gebracht aan enkele lokaties waar een betere 
inbreng van de huisarts zou bestaan, en in de 
regio van het Integraal Kankercentrum Rotter
dam is in overleg met ziekenhuisstaven en huis
artsen een aantal veranderingen doorgevoerd. 
Het lange-termijneffect van onze inspanningen 
op dit punt is echter teleurstellend. Een verkla
ring hiervoor zou kunnen zijn, dat niet aileen 
praktische belemmeringen (tijdstip, uitnodiging) 
een grotere betrokkenheid van de huisarts bij 
deze besprekingen in de weg staan, maar vooral 
ook het technische karakter van de besprekin
gen. Afgezien daarvan hebben veel huisartsen 
het gevoel dat zij niet serieus worden genomen. 1 

Dit gevoe1lijkt samen te hangen met de mening 
dat specialisten onvoldoende inzicht hebben in 
de mogelijkheden van de huisarts, zoals ook in 
ons artikel naar voren kwam. 

Naar onze mening zou de inbreng van de 
huisarts bij de totstandkoming van het beleid ten 
aanzien van zijn kankerpatienten beter tot zijn 
recht komen, wanneer v66r de oncologiebespre
king contact tussen huisarts en specialist zou 
plaatsvinden, zodat de specialist de achtergrond
informatie van de huisarts kan inbrcngcn in de 
medisch-technische besprekingen. De aanwezig
heid van de huisarts tijdens de bespreking is dan 
geen noodzaak. De opvatting van Schade dat dit 
ook schriftelijk zou kunnen, delen we niet. 

Daarmee is niet gezegd dat het zinloos is om de 
huisarts voor de oncologiebespreking uit te nodi
gen. Beide partijen dienen zich echter bewust te 
zijn van de beperkingen hiervan en deze optie 
vooral te be schouwen als een gelegenheid voor 
de huisarts om kennis te nemen van de (afron-
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ding van de) besluitvorming over het beleid. Het 
ontslaat de specialist niet van de taak om de 
huisarts op de hoogte te brengen van de argu
menten voor het gekozen beleid, terwijl de huis
arts niet mag veronderstellen dat informatie die 
hij over de patient wil inbrengen, volledig uit de 
verf zal komen. 

In hoeverre de op til zijnde veranderingen in 
de gezondheidszorg daadwerkelijk tot verande
ringen in de samenwerkingsproblematiek zullen 
leiden, is voor ons een open vraag. De door 
Schade gehanteerde indeling van de 'patienten
carriere' (c.f. Trimbos2) lijkt ons er niet door te 
worden beYnvloed. 

Met het pleidooi van Schade voor instelling van 
consulententeams voor de extramurale kanker
zorg kunnen wij instemmen. In ons project is 
geexperimenteerd met een vorm van begeleide 
teambespreking tussen een groep huisartsen en 
een oncoloog. De resultaten zijn zeer bemoedi
gend, zodat wij deze vorm van sam en werking op 
oncologisch gebied warm aanbevelen. Thans 
wordt nagegaan op welke wijze binnen de regio 
van het Integraal Kankercentrum Rotterdam 
verbreding kan worden gegeven aan deze manier 
van werken. 

J.e. van der Wouden 
H.J. Dokter 

1 Bergsma J. Huisarts en oncologische consultatie. 
Huisarts Wet 1984; 27: 370-2. 

2 Trimbos K. Psychische en sociale aspekten van kan
kerzorg. In: Trimbos K, red. Mensen met kanker. 
Deventer: Van Loghum Slaterus, 1978: 45-8. • 

Abstract 
General practitioner on the island of TexeI. 
Workload in a general practice during the sum
mer months. Huisarts Wet 1989; 32(8): 290-1. 
What are the consequences of working in a holi
day resort on the workload of the general practi
tioner? All encounters with holidaymakers over 
a period of three months in a general practice on 
the island of Texel were registered. The were 
1048 encounters in total, 84 percent consulta
tions and 3 percent house calls. West Germans 
consulted the doctor no more often than Dutch 
holidaymakers. The extra work pressure was 
largely due to the 'unrest' during the evening and 
night shifts and the large percentage of 
traumatology. 
Key words Family practice; Holidays. 
Correspondence A.P.J. Waverijn, P.O. box 34, 
1790 AA Den Burg, The Netherlands. 

INGEZONDEN 

Traumatologie (I) 

Met zorg hebben wij kennis genomen van het 
redactioneel commentaar op ons artikel inzake 
traumatologie in de huisartspraktijk.! 2 Zorg 
over het gemak waarmee Van der Velden het 
zoveelste stukje uit de huisartsgeneeskunde 
overboord zet: de opvang van ongevalspa
tienten. 

De schrijver vraagt zich - in een veelheid van 
woorden - af, of wij huisartsen ons met 'veel 
moeite en onvoldoende resultaat' wei zo druk 
moeten maken over deze specifieke deeltaak. 
Bovendien zet hij vraagtekens bij de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van de 
afhandeling van traumapatienten door de huis
arts. 

Dat huisartsen de onderhavige taak met on
voldoende resultaat en ondoeltreffend uitvoe
ren, is ons niet bekend. Wei blijkt uit de litera
tuur dat een hoog percentage van de niet verwe
zen ongevalspatienten op de EHBO-afdeling 
door de huisarts zelf had kunnen worden behan
deld. Door nu een lans te breken voor de mo
tieven van de tweedelijnszorg in deze, doet Van 
der Velden die patientenstroom aileen nog maar 
aanzwellen, terwijl hij voorbijgaat aan het gevaar 
van medicalisering. 

Vanzelfsprekend staat een pragmatische en 
naar het oordeel van de patient goede benade
ring van deze materie voorop. Het ter discussie 
stellen van deze deeltaak draagt bij aan de 
kwaliteit. Wij mogen echter van de voormannen 
in de huisartsgeneeskunde verwachten dat zij 
genuanceerde pleitbezorgers van ons yak zijn. 
Zo er slecht gewerkt wordt, dient dit verbeterd te 
worden. Zo er taken verloren zijn gegaan, 
dienen deze teruggehaald te worden. Bij zo'n 
benadering vervalt het aangevoerde - en naar 
ons oordeel misplaatste - argument dat huisarts
en zich in het verleden wei vaker taken hebben 
laten ontnemen. 

Ronduit verbazingwekkend is tenslotte de zin 
waarin het kapittelen van onderdanen wordt 
geYnsinueerd. Wie het zo ziet, zet de huisarts op 
nog vee I meer fronten buitenspel. 

M. Tenk 
Dr. J.J. van Binsbergen 
H. Kamma 

1 Van der Velden HGM. De kortste verbinding tussen 
twee punten [Redactioneel commentaarJ. Huisarts 
Wet 1989; 32: 123-4. 

2 Tenk M, Van Binsbergen JJ, Kamma H. Ongevallen: 
huisarts en de afstand tot het ziekenhuis. Behandelen, 
verwijzen of buiten spel? 
Huisarts Wet 1989; 32: 125-7. 
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