
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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Traumatologie (II) 

In een redactioneel commentaar op het onder
zoek van Tenk e.a. conc1udeert Van der Velden 
op een nogal badinerende wijze, dat 'de keizer 
zich nog maar eens moet beraden op de effi
ciency van de hulpverlening bij ongevallen, alvo
rens zijn onderdanen al te zeer te kapittelen,.1 2 

Met deze visie op de EHBO-functie van de 
huisarts ben ik het niet eens. Als het takenpakket 
van de huisarts op die manier wordt beschouwd, 
blijft er van de kleren van de keizer niet veel 
over. 

Zelf noemt Van der Velden al de zorg voor 
kleuters en zuigelingen en de verloskunde. 
Waarom dan ook maar niet de zorg voor diabe
ten afstaan aan een efficient functionerende poli
kliniek? En waarom zou de huisarts nog betrok
ken worden bij CARA-patienten, patienten met 
vasculaire problemen, bij de begeleiding van 
kankerpatienten, bij pijnbestrijding? Voor al 
deze functies kunnen toch prima klinische en 
poliklinische voorzieningen worden gecreeerd? 
Als het aanbod van de voorziening er eenmaal is, 
voigt de vraag vanzelf. 

De kortste verbinding loopt dan in ieder geval 
niet via de huisarts. Want die bijt nog steeds in 
zijn eigen staart, omdat de voorzieningen die 
nodig zijn ten behoeve van - bijvoorbeeld - de 
EHBO-functie in de ogen van het publiek steeds 
onvolledig en onvoldoende zullen blijken. 

Tabel3 van het artikel van Tenk e.a. geeft een 
overzicht van de aard van de aangeboden trau
mata. Daaruit valt te lezen dat hetgeen wordt 
aangeboden bij de EHBO in Goes, voor 85 
procent uit distorsies, contusies en wonden be
staat. Te verwachten is dat bij andere EHBO
posten een vergelijkbaar aanbod tot stand komt. 

Het is buiten kijf dat dit aanbod in me disch
technische zin op een adequate wijze door de 
huisarts kan worden behandeld. Waarom zou de 
professie voetstoots moeten accepteren, dat de
ze situatie nu eenmaal zo gegroeid is? Omdat dit 
de kortste verbinding tussen twee punten is? Dat 
is veelal niet zoo Het publiek passeert in de meest 
letterlijke zin de huisarts, omdat het niet weet 
- met name in de getirbaniseerde gebieden - dat 
deze in staat is om een hechting te leggen. En zo 
ontstaat een circulus vitiosus, die ertoe leidt dat 
deze voorziening uit het pakket van de huisarts 
verdwijnt. 

Niet aileen de traumatologie verdwijnt zo uit 
het zicht, ook een groot deel van de acute 
pathologie. Vele van de door de patienten als 
ernstig of acuut beleefde aandoeningen worden 
al op de EHBO-afdeling van het ziekenhuis 
gepresenteerd? Hierbij gaat het wei degelijk om 
huisartsgeneeskundig relevante problemen. En 
als de financiele en organisatorische voorwaar
den bij de (getirbaniseerde )huisartsen lang niet 
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optimaal zijn, dan moet daaraan worden gewerkt 
en daarover onderhandeld. 

De opstelling van Van der Velden (en de 
redactiecommissie) is riskant en laakbaar in een 
periode waarin over de functies van de huisarts 
opnieuw onderhandeld gaat worden. Hij geeft 
zich bij voorbaat gewonnen! 

Harry Crebolder 

1 Tenk M, Van Binsbergen JJ, Kamma H. Huisarts, 
ongevalspatienten en een ziekenhuis in de buur!. 
Behandelen, verwijzen of buiten spel? Huisarts Wet 
1989; 32(4): 125-7. 

2 Van der Velden HGM. De kortste verbinding tussen 
twee punten [Redactioneel commentaar]. Huisarts 
Wet 1989; 32(4): 123-4. 

3 Crebolder HFJM. Onderzoekingen rand het gezond
heidscentrum Withuis (VI). Cijfers en beschouwingen 
betreffende het medisch handelen. Huisarts Wet 
1977; 20: 43-9. 

Traumatologie (naschrift) 

Een (ondertekend) redaction eel commentaar re
presenteert niet voor honderd procent vaststaan
de opvattingen of standpunten van de redac
tiecommissie, al stelt deze uiteraard wei de gren
zen vast, waarbinnen de commentator zich vrije
lijk kan bewegen. Dit terzijde. 

Het korzelige 'ingezonden' van Crebolder en de 
kennelijk onthutste repliek van Tenk, Binsber
gen en Kamma zijn op het eerste gezicht begrij
pelijke en invoelbare reacties. Zij getuigen in 
ieder geval van een sterke betrokkenheid bij de 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in het 
bijzonder met be trekking tot de huisartsgenees
kunde. Beide reacties gaan echter voorbij aan de 
essentie van het gewraakte commentaar. 

Crebolder verwart 'de visie' van de commenta
tor met diens kritische beschouwing van een 
aantal kennelijk irriterende (angst oproepende) 
vragen naar huisartsgeneeskundige relevantie, 
prioriteiten, doeltreffendheid en doelmatigheid 
van het (huisarts)geneeskundig handelen. Op 
deze vragen gaat hij nauwelijks in. Hij somt 
aileen een aantal probleemgebieden op, waar 
dergelijke vragen inderdaad aan de orde zijn; in 
de literatuur zijn daarover dan ook regelmatig 
bijdragen te vinden. 

Als het publiek de huisarts al passeert (of 
straks in een ander gezondheidszorgsysteem ge
makkelijker kan en zal passeren), omdat 'het 
niet weet', dan is het aan de huisartsgeneeskunde 
de mensen te doen ervaren wat zij hierdoor naar 
'ziel en zaligheid' te kort komen. 

In het Europa anna 2000 zou de (beschermen
de) rol van gezondheidspolitieke maatregelen 
rond de plaats en taken van de huisartsgenees-

kunde weleens kunnen veranderen ten gunste 
van de (concurrerende) betekenis van door het 
publiek onderkende inhoudelijke, typische en 
specifieke kwaliteiten van de huisarts. Deze ver
wachting heeft niets van doen met defaitsme of 
een eigenwijze opstelling van de commentator, 
doch weerspiegelt diens verwachtingen aangaan
de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

Niet iedere keizer is even wei gediend van 
toekomstverwachtingen, zeker niet wanneer de
ze op lastige veranderingen anticiperen. Menig 
'onheilsprofeet' heeft daardoor het leven moe
ten laten, overigens zonder gevolgen voor de 
loop der geschiedenis. Crebolder bruskeert in 
zijn laatste twee zinnen slechts de commentator 
als een 'boodschapper van onwelkom nieuws'. 

Tenk e.a. deden een onderzoek dat relevant is 
voor de huisartsgeneeskunde en waarover zij 
terecht in dit tijdschrift hebben gerapporteerd. 
'Het ter discussie stellen van deze deeltaak' 
(eerste hulp bij ongevallen) draagt bij aan de 
kwaliteit'. Inderdaad. 

Men moet ook een redactioneel commentaar 
zorgvuldig lezen en zo correct mogelijk interpre
teren. Het gaat niet aan om een passage als 'met 
veel moeite en onvoldoende resultaat' uit de 
originele context te lichten om aldus een andere 
dan de in feite verwoorde inhoud te suggereren. 

Er zijn meer kanttekeningen te maken bij deze 
eerder verontrust-boze dan doordachte repliek. 
Nergens geeft het commentaar bijvoorbeeld aan
lei ding tot de veronderstelling, dat de commen
tator de risico's van medicalisering zou onder
schatten. Het ironische karakter van sommige, 
passages werd door de auteurs niet onderkend. 
Zij hebben het commentaar niet goed gelezen. 
Dit is jammer, want het belemmert nu juist die 
genuanceerde opstelling die voorwaarde is voor 
een zinnige, inhoudelijke discussie. 

Beide reacties zijn helaas meer emotioneel dan 
ration eel van aard en brengen het dan ook niet 
verder dan een kapittelen van de commentator. 

H.G.M. van der Velden 

NOTA BENE 

'Baat het niet dan schaadt het niet' is voor 
psychotherapeutische behandeling geen goed 
uitgangspunt. 
Stelling bij: Vtens EMWJ. Hartchirurgische pa
tienten [Dissertatie]. Rotterdam: Erasmus Vni
versiteit Rotterdam, 1989. 

315 


