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De huisarts een zorg 

De ontwikkelingen in de zorg 

Gei'nduceerde zorg 
V66r de tweede wereldoorlog bestonden er 
algemene artsen die, samen met enkele 
specialisten, verantwoordelijk waren voor 
de medische zorg. Opname in een ver
pleeginrichting had - chirurgische ingrepen 
niet meegerekend - nauwelijks meer te 
bieden dan verpleging thuis. 

De ontwikkelingen in de welvaart van na 
de tweede wereldoorlog en de technologi
sering van de gezondheidszorg, met be
langrijke doorbraken in de diagnostiek en 
therapie, wekten al snel de verwachting van 
zowel een gouden als een gezonde toe
komst. In de beginjaren waren deze ver
wachtingen zeker gerechtvaardigd. De me
dicalisering van de samenleving nam daar
door wei toe en ging gepaard met een 
vrijwel onbegrensd vertrouwen en geloof in 
de ziekenhuisgeneeskunde. 1 De hulpvraag 
bij ziekte of gebrek maakte plaats voor 
eisen ten aanzien van het behoud van ge
zondheid. 

Het is in dit licht overigens niet juist de 
huisarts uitsluitend als het willoos slachtof
fer van agressieve specialisten voor te stel
len. Het werkgebied van de huisarts was 
onduidelijk, zijn taakomschrijving onvol
doende en van een duidelijke taakafbake
ning met de specialisten was geen sprake. 
De huisartsen reageerden dan ook vooral 
reactief. Hele gebieden van zorg die traditi
oneel tot het vakgebied van de algemene 
artsen behoorden, verplaatsten zich naar 
de medische specialist en het ziekenhuis. 

Deze peri ode noem ik het tijdvak van de 
geYnduceerde zorg. Aard en omvang van de 
zorg werden niet zozeer bepaald door de 
vraag maar veeleer door het aanbod. 

Het is aan het elan van de beroepsgroep en 
aan de voortrekkersfunctie van een enke
ling te danken dat in het midden van de 
jaren vijftig het tij voor de huisartsen begon 
te keren. De oprichting in 1956 van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap was 
het startpunt voor een aantal belangrijke 
huisartsgeneeskundige ontwikkelingen. 
Het NHG stelt zich ten doel de huisartsge
neeskunde te bevorderen en verder te ont
wikkelen, vooral door mid del van wet en
schappelijk onderzoek. De Woudschoten-

conferentie markeert de huisartsgenees
kunde als omschreven geneeskundig vak
gebied in ons land. 

Spoedig daarna sprak de beroepsgroep 
huisartsen zich uit voor interdisciplinaire 
samenwerking. Continue, integrale en per
soonlijke zorg wordt dan ook door de huis
artsen in de jaren zestig steeds meer inge
vuld als het samen met anderen verlenen 
van zorg. Het huisartsgeneeskundig zorg
concept wordt omgezet in een algemeen 
concept van professionele hulpverlening in 
de eerste lijn. Het tot dan toe fragmentari
sche hulpaanbod moest door samenwer
king een meer integrale hulpverlening 
worden. 

Naast inhoudelijke aspecten speelden ook 
doelmatigheidsoverwegingen een rol. 
Interdisciplinaire samenwerking is een effi
ciente manier om werkzaamheden te dele
geren en onderlinge samenwerking had in 
die tijd ook pragmatische redenen, zoals 
wens en voor meer vakantie, voor minder 
druk op het eigen gezin en voor regulering 
van de avond- en weekendwerkzaam
heden.2 

Gestructureerde zorg 
In de 'Structuurnota Gezondheidszorg' uit 
1974 voorzag de overheid deze ontwikke
ling achteraf van een beleidskader. De nota 
spreekt zich uit voor versterking van de 
eerste lijn onder meer door het oprichten 
van gezondheidscentra als werkplaats voor 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, maat
schappelijk werkenden en fysiotherapeu
ten. Tevens wordt het begrip echelonne
ring ingevoerd, waarbij de echelons wor
den onderscheiden naar de mate van speci
alisatie, en waarbij aileen het eerste eche
lon voor de patient vrij toegankelijk is.3 

In 1980 verscheen de 'Schets van de 
Eerstelijns Gezondheidszorg', waarin de 
uitgangspunten van de Structuurnota nader 
worden uitgewerkt. De eerstelijns gezond
heidszorg krijgt daarin nadrukkelijk de 
doelstelling: 'het aanvaarden van mede
verantwoordelijkheid voor een continue, 
integrale en persoonlijke zorg voor de ge
zondheid van de in vertrouwensrelatie met 
de hulpverlener staande individuen en ge
zinnen of andere samenlevingsverbanden 
in hun thuissituatie'. Zo komt de formule-
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ring van de Woudschoten-definitie uit 1959 
na 21 jaar bij de overheid terug.4 

Deze peri ode van 1970 tot het begin van 
de tachtiger jaren duid ik aan als het tijdvak 
van de gestructureerde zorg. Het zorgaan
bod werd voorgesteld als een pyramide met 
horizontaal van elkaar gescheiden lagen. 
De huisarts staat aan de basis en al naar 
gelang de ernst van de klacht of aandoening 
eindigde de patient ergens binnen deze 
pyramide.5 Voor zorg die niet in dit model 
paste, was geen plaats. 

Ook toen al speelde naast idee Ie mo
tieven de wens tot bezuiniging een belang
rijke rol. Door de structure ring in echelons 
trachtte men de stijgende kosten van de 
specialistische geneeskunde te keren. De 
huisarts, als geneeskundig concentra
tiepunt binnen de eerste lijn, kreeg nu in 
theorie aile mogelijkheden om, met behulp 
van zijn in het ziekenfondsbesluit vastge
legde poortwachtersfunctie, de instroom 
naar de tweede lijn te controleren. Aileen 
patienten die werkelijk specialistische hulp 
no dig hadden, zouden worden verwezen. 
Dit betekende niet aileen de juiste hulp 
door de juiste persoon maar ook de juiste 
hulp voor de laagste kosten. 

Op papier leek het model goed te werken 
maar de overheid vergat het beleid te voor
zien van een aangepast financieringskader. 
Huisartsen moesten zelf de middelen vin
den binnen de op de traditionele zorg geba
seerde financiering. Dat er toch nog ruim 
honderd goed functionerende gezond
heidscentra tot stand zijn gekomen, getuigt 
vooral van de flexibiliteit en de innoveren
de instelling van huisartsen. De versterking 
van de eerste lijn kwam eerder ondanks dan 
dankzij de overheid tot stand. 

De voortgaande technologisering van de 
gezondheidszorg en de daarmee gepaard 
gaande aantrekkingskracht van specialis
tische hulp in het ziekenhuis waren echter 
nauwelijks meer te beteugelen. 6 De 'defen
sieve' verwijzing deed zijn intrede. Onge
veer 20 procent van de verwijzingen naar de 
specialist berustte niet op strikt medische 
gronden maar op defensieve overwegingen 
van de huisarts uit vrees voor verwijten of 
klachten van de kant van de patient of diens 
familie. 7 De versterking van de eerste lijn 
leidde dan ook niet tot substantieie bespa
ringen in de tweedelijns gezondheidszorg. 
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Gei'ndividualiseerde zorg 
In de beginjaren tachtig was er sprake van 
een herorientatie op de normen en waar
den die in de woelige zestiger en zeventiger 
jaren wat door elkaar waren geschud. Het 
is ook het startpunt van de ge'individuali
seerde zorg. Ontwikkelingen aan de vraag
zijde en de wens de collectieve lasten te 
beperken, voeren daarin de boventoon. 
Het werd geleidelijk aan duidelijk dat de 
technologische ontwikkelingen, de groei 
van het aantal hulpverieners en de steeds 
ingewikkelder worden de samenwerkings
patronen niet de verwachte spectaculaire 
verbetering van de gezondheidstoestand 
hadden opgeleverd. 

De bevolking als geheel is nog steeds 
gevoelig voor nieuwe verworvenheden, 
vooral gesymboliseerd door grote gebou
wen en dure apparaten; op individueel 
niveau overheerst vaak de teleurstelling. 
Opzienbarende therapeutische doorbra
ken doen zich niet meer aan de lopende 
band voor, althans in vergelijking met de 
direct naooriogse jaren, en er is sprake van 
een onpersoonlijking van de zorg. 8-14 Pa
tienten voelen zich binnen het gezond
heidszorgsysteem steeds minder op hun 
gemak, onder meer doordat continue, per
soonlijke en integrale zorg niet aileen van 
de huisarts maar van aile artsen wordt 
verwacht. De vraag of specialistische hulp 
echt no dig is, hoort de huisarts zelden; de 
vraag of al het onderzoek of opname in het 
ziekenhuis nodig is, steeds vaker. 

Van de weeromstuit neemt de waarde
ring voor de zorg bij huis toe. Dit komt 
onder meer tot uiting in de kabinetsnota 
'Volksgezondheidsbeleid met beperkte 
middelen' uit 1983. 15 Ais centrale doelstel
ling wordt daarin de bevordering van de 
zelfstandigheid van de consument/patient 
benadrukt. Er is sprake van een essentieie 
wijziging: niet meer het zorgaanbod maar 
de zorgvraag gaat richting geven aan het 
beleid. 

Dit verzelfstandigingsprincipe is niet 
meer in overeenstemming met het voor
heen gehanteerde specialisatiebegrip. Spe
cialistische zorg bevordert immers de af
hankelijkheid van de patient. De aandacht 
verschuift van behandeling naar verzor
ging, opvang en begeleiding. De eerste lijn 
wordt niet meer structureel gedefinieerd 

binnen een behandelingsmodel, maar func
tioneel binnen een zorgmodel, met ver
schuivingen van curatieve naar preventieve 
zorg, van klinische naar poliklinische zorg 
en van tweede lijn naar eerste lijn. Het tot 
dan geldende uitgangspunt - de eerste lijn 
als poortwachter voor de tweede lijn 
- wordt vervangen door de eerste lijn als 
substituut voor de tweede lijn. Acute hulp
veriening treedt terug terwille van zorg 
voor chronische zieken met de daaraan 
gekoppelde eis van continu'iteit in de zorg.2 

Beheersing van de kosten is de be lang
rijkste leidraad voor de voorgestelde be
leidsombuiging. Het gaat er niet zozeer om 
wie de zorg levert als deze zorg maar wordt 
geleverd op de plaats en door de persoon 
die voor de laagste kosten de beste waar 
voor het geld levert. Ook de kwaliteit staat 
bij de overheid hoog in het vaandel, overi
gens zonder dat daarvan tot nu toe een 
bruikbare omschrijving is gegeven. Wei 
worden het bewaken en het bevorderen 
van de kwaliteit in eerste instantie tot de 
taken van de beroepsgroep gerekend. 

Ook preventie wordt steeds met nadruk 
genoemd, maar de uitvoeringsvoorstellen 
zijn tot op dit moment nogal zwak, zeker 
ten aanzien van de aan de huisarts toege
dachte taken. De discussie over de plaats 
en positie van de huisarts in de preventieve 
gezondheidszorg is in 1986 door het Neder
lands Huisartsen Genootschap met het We
tenschappelijk Congres nieuw leven inge
blazen. Van de hooggespannen verwach
tingen is door een gebrek aan serieuze 
gesprekspartners tot nu toe weinig terecht
gekomen. Sommigen spreken naar aanlei
ding hiervan over het demasque van het 
beleid. Ik geef ze daarin niet geheel onge
lijk en dit vervult mij met zorg over het 
gezondheidszorgbeleid in brede zin. De 
afstand tussen woord en daad is veel groter 
dan over het algemeen wordt veronder
steld. 

Zorgzame samenleving 
Binnen het beleid is men gaan spreken over 
de 'zorgzame samenleving.' Niet meer de 
dokter maar de patient en zijn verwanten 
zijn de eerst verantwoordelijken. Dit be
grip gaat voorbij aan enkele belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Niet aileen groeit het percentage van de 
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bevolking van 65 jaar en ouder in onze 
samenleving, maar ouderen blijven ook 
langer leven: de 'dubbele vergrijzing'. In 
1960 was 8,7 procent van de tot ale bevol
king 65 jaar en ouder. In 1980 was het 
percentage opgelopen tot 11,9 pro cent en 
de prognose voor het jaar 2000 bedraagt 
13,4 procent. In het jaar 2035 vertegen
woordigen wij met zijn allen, dan 'oudere 
jongeren', 25 procent van de bevolking. 16-18 

De samenstelling van de groep ouderen 
zal in toenemende mate worden geken
merkt door hoogbejaarden en een ruim 
vrouwenoverschot, als gevolg van de voort
durende kloof in levensverwachting tussen 
man en vrouw. Zowel voor mannen als 
voor vrouwen neemt met het stijgen van de 
jaren het aantal chronische ziekten toe. Dit 
geeft een verschuiving van genezing naar 
verzorging en van professionele hulp naar 
mantelzorg. 19-22 

Voor de individuele patient valt de man
telzorg echter vaak tegen. 8 17 Bejaarden 
ervaren aan den lijve dat de zorg voor 
ouderen in familieverband afneemt. Het 
aantal kleine gezinnen neemt toe en me de 
door veranderende samenlevingsvormen 
zijn er steeds meer alleenstaande oudere 
patienten. Sedert de tweede wereldoorlog 
is er sprake van een grotere mobiliteit 
waardoor drie-generatiegezinnen met de 
daaraan verbonden verzorgingsmogelijk
he den steeds minder voorkomen. Van 
grootouders wordt vaak als vanzelfspre
kend verwacht dat zij voor hun kleinkinde
ren zorgen maar in omgekeerde richting 
zijn de grenzen zowel praktisch als emotio
neel sneller bereikt. Ais er thuis al wordt 
gezorgd, dan komt dat vooral neer op de 
vrouwelijke partner van een relatie, het
geen niet altijd strookt met het emancipa
tiebeginsel,17 De mogelijkheden tot expan
sie van het mantelzorgsysteem zijn gering 
en dat wordt er niet beter op wanneer er 
steeds meer hoogbejaarde, vooral alleen
staande vrouwen zijn. 

Thuiszorg 

Gei'ndividualiseerde zorg is sterk gekop
peld aan thuiszorg. De overheid wenst een 
veel minder strikte relatie tussen ins telling 
en beroepsbeoefenaar enerzijds en het type 
zorgverlening anderzijds. De verschuiving 
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in de richting van een functiegerichte zorg 
betekent dat veel meer variatie mogelijk is 
in de wijze waarop en de plaats waar de 
zorg wordt aangeboden. Verstrekkingen 
zijn daarbij niet langer per definitie aan 
bepaalde instellingen en beroepsbeoefena
ren gekoppeld, zoals bij de gestructureerde 
zorg, maar kunnen binnen zekere rand
voorwaarden door een ieder overal worden 
aangeboden. Het huidige kabinet meent 
dat dit de flexibiliteit van de zorg vergroot 
en daarmee bijdraagt aan 'zorg op maat'.23 
Voor de hulpverleners ontstaat de moge
lijkheid tot marktuitbreiding en onderlinge 
concurrentie. Doel en middel zijn onvol
doende van elkaar gescheiden. 24 In een 
aantal aspecten zijn wij daarmee weer terug 
bij de uitgangspunten van de gei'nduceerde 
zorg. 

Zorgfunctie 
In het nieuwe concept staat de zorgfunctie 
centraal, los van de plaats waar deze wordt 
verstrekt. Een functie kan men omschrij
yen als een bundeling van activiteiten als 
antwoord op een bepaalde zorgvraag. 25 

Dat klinkt mooi, maar de praktische conse
quenties zijn nog onduidelijk en de discus
sie zal, zoals zich dat nu laat aanzien, nogal 
hectisch verlopen. 

Vooralsnog wil ik een onderscheid ma
ken tussen de medische zorgfunctie, de 
verpleegkundige zorgfunctie, de verzor
gende functie (zoals gezinszorg en huishou
delijke hulp) en de ondersteunende functie 
als algemeen maatschappelijk werk en pas
torale zorg. 25 Het denken in samenwer
kingsverbanden maakt daarmee plaats 
voor het denken in zorgassen: de medische 
as met de huisarts en specialist, de ver
pleegkundige as met de ziekenhuisver
pleegkundige en wijkverpleegkundige, en 
de verzorgende en ondersteunende as met 
het ziekenhuisteam en het thuiszorgteam. 

De feitelijke activiteiten binnen een 
functie zijn te beschouwen als een taak. Bij 
de verschillende definities van thuiszorg en 
thuisverpleging omschrijft men deze taken 
en ontleent men daaraan de waarde van de 
functie. De grote verwarring die daar het 
gevolg van is, leidt ertoe dat iedere be
roepsgroep zijn eigen omschrijving is gaan 
hanteren.26-29 De functies zelfzorg en man
telzorg veronderstellen een aanpassing in 

de maatschappelijke dienstverlening, 
waarmee thuiszorg de grenzen van de ge
zondheidszorg overschrijdt en een belang
rijke maatschappelijke verantwoorde
lijkheid wordt. 2 

Zorg thuis is echter niet mogelijk zonder 
professionele hulp. De positie van de huis
arts daarin wordt met een zeker enthousias
me door derden ter discussie gesteld. Daar
bij gaat men er voor het gemak maar aan 
voorbij dat de huisarts al van oudsher medi
sche thuiszorg levert, soms algemeen maar 
meestal zeer specifiek en intensief van 
aard. Ik durf zonder meer te stellen dat zij 
de 'meesters van de thuiszorg' zijn. Deze 
vooral op ervaring gebaseerde deskundig
heid staat nu ter discussie in relatie met die 
van de specialist, op een moment dat wij 
net gewend waren te denken in structuren 
en de regulering door de overheid hadden 
geaccepteerd. Nu moet alles worden gede
reguleerd en de specialist die veilig achter 
de muren van het ziekenhuis verborgen zat, 
komt naar buiten. Het spookbeeld van een 
reactief reagerende beroepsgroep, bekend 
uit het tijdperk van de gei'nduceerde zorg, 
doemt weer op. 

Dit wordt nog versterkt door de toene
mende aandacht voor somatische zorg voor 
mensen met een chronische aandoe
ning. 8 29-33 Waren wij net gewend aan het 
methodisch omgaan met psychosociale 
problematiek, waartoe wij allerlei samen
werkingsverbanden zijn aangegaan, dan 
wordt dit overgenomen door de Riagg's en 
wordt verwacht dat wij ons meer gaan 
rich ten op de medisch somatische zorg in 
relatie met de specialist. Een ontwikkeling 
waar ik persoonlijk niet afkerig tegenover 
sta, die overigens ook onvermijdelijk is, 
maar waarbij ik mij ook in de gevoelens van 
onzekerheid en wantrouwen kan ver
plaatsen. 

Een strnctuur 
Thuiszorg vereist inspanning, organisatie 
en werkkracht, waar geld tegenover moet 
staan. De beroepsorganisaties voor gezins
zorg, wijkverpleging, huisartsen en, niet in 
de laatste plaats, van specialisten omschrij
yen de thuiszorg op dit moment meer van
uit het bedrijfseconomische dan vanuit het 
zorginhoudelijke aspect. Juist als macht, 
zeggenschap en geld een rol spelen, leidt dit 
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tot eenzijdigheid.34-41 Het landelijk overleg 
tussen de beroepsorganisaties verloopt dan 
ook moeizaam. Binnen de eerste lijn woedt 
de machtstrijd wie de thuiszorg mag coordi
neren. Iedereen vindt goede thuiszorg be
langrijk, maar helaas werkt niet iedereen er 
ook van harte aan mee om de knelpunten 
uit de weg te ruimen. Vooralsnog is geen 
enkele partij bereid macht in te leveren. 
Van een gei'ntegreerde thuiszorg is op dit 
moment dan ook nog geen sprake. 

Het gebrek aan coordinatie heeft al ge
leid tot voorstellen de thuiszorg onder de 
paraplu van het ziekenhuis te brengen dan 
weI een met de intramurale structuur over
eenkomende organisatie in het leven te 
roepen. Hierbij gaat men er vanuit dat 
ondanks velerlei problemen men intramu
raal er we1 in slaagt gei'ntegreerde zorg te 
verlenen.2930 

Een structuur met een effectief manage
ment is aantrekkelijkY Ais samenwerking 
echter niet het gewenste effect heeft gehad 
in een tijdperk dat gestructureerde zorg 
maximale steun ontmoette, wat is dan de 
kans van slagen in een periode dat men juist 
streeft naar het doorbreken van de bestaan
de kaders? Het risico is groot dat tussen de 
bestaande organisaties een nieuwe struc
tuur wordt geschoven. Het formaliseren 
van de coordinatie, van de bevoegdheden 
en van de rechten en plichten leidt tot 
bureaucratisering, met het gevaar van 
achteruitgang in de doelmatigheid en gro
tere kans op ongevraagde bemoeizucht.42 

Na verloop van tijd leidt dit tot nieuwe 
individuele initiatieven. De ontwikkelin
gen rond de Riagg's zijn een voorbeeld 
waarbij bureaucratisering van de zorg niet 
heeft geleid tot een afname van vrij geves
tigde hulpverleners. 

In de thuiszorg bestaat nu al de para
doxale situatie dat, ondanks de geringere 
financiele ruimte, steeds meer thuishulp 
vooral buiten de kantooruren beschikbaar 
komt. Dit groeiende hulpaanbod komt van 
particuliere, in een aantal gevallen sterk 
commerciele bureaus, die zich eerst als 
organisaties ter ondersteuning van de man
telzorg ontwikkelden, en inmiddels ook 
gediplomeerde verpleegkundige zorg en 
binnenkort ook huisartsgeneeskundige 
hulp in de aanbieding hebben. 

Commerciele thuishulp wordt meestal 
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niet volle dig door ziekenfondsen of ziekte
kostenverzekeraars vergoed. In het ver
lengde daarvan heeft men hier en daar al 
plannen inzake budgetmanagement ont
wikkeld waarbij, afhankelijk van de nood
zakelijk geachte zorg, een vast bedrag voor 
thuishulp wordt uitgekeerd. Bij een geac
crediteerde ins telling koopt de patient 
daarmee thuiszorg. Van een collectieve 
verantwoordelijkheid wordt de kwaliteit 
van de thuiszorg zo een individuele verant
woordelijkheid. 

Verpleeghuiszorg 
De plaats van de verpleeghuizen in ons 
gezondheidszorgsysteem zal zeker veran
deren, doordat zij voor de diagnostiek en 
behandeling van chronische aandoeningen 
de rol van de ziekenhuizen gedeeltelijk 
overnemen. Het aantal patienten dat van
uit verpleeghuizen naar huis wordt terugge
plaatst, zal daarmee stijgen en dagbehan
deling zal toenemen. De verpleeghuiszorg 
komt zo in een positie tussen de thuiszorg 
en de klinisch intramurale zorg.43-46 Het is 
dan ook te betreuren dat de beroepsoplei
ding tot verpleeghuisarts alleen organisato
risch en niet functionee1 bij een van de 
huisartsinstituten is ondergebracht. Zon
der veel moeite was het mogelijk een deel 
van de beroepsopleiding tot verpleeghuis
arts te laten samenvallen met het eerste of 
het tweede jaar van de beroepsopleiding tot 
huisarts. Het draagvlak voor de thuiszorg 
was dan zeker verbreed. De KNMG heeft 
helaas anders beslist. De huisartsopleidin
gen kunnen hun verantwoordelijkheden 
echter niet ontlopen en een verpleeghuis
stage wordt dan ook opgenomen in het 
programma van de beroepsopleiding. 

Van substitutie naar 
complementariteit 

Het veranderend ordeningsprincipe, van 
structuur naar functie, zal de muur tussen 
de thuiszorg en de ziekenhuiszorg doen 
afbrokkelen. De verschillende voorstellen 
ter zake zijn grofweg in twee modellen 
onder te brengen. Deze zijn of gericht op 
het structure Ie of op het functionele mana
gement van de zorg - in begrijpe1ijker 
termen: op substitutie dan weI op comple
mentaire zorg. 2 16 26 29 47-50 

Het model van het institutionele of het 
structure Ie management van de thuiszorg 
handhaaft de opdeling in de eerste- en 
tweedelijns zorg. Door middel van regio
naal budgettair en institutioneel overleg 
komen afspraken tot stand over indica ties 
voor thuiszorg en overplaatsing van pa
Mnten van ziekenhuis naar verpleeghuis, 
van verpleeghuis naar huis en omgekeerd. 

Uitgangspunt 
Uitgangspunt is dat de zorg op het laagste 
kostenniveau moet worden gegeven. Spe
cialisten en huisartsen hebben in dit model 
een overwegend adviserende rol, vooral 
gericht op het stellen van de indicaties 
binnen de door het overleg aangegeven 
kaders. Kostenbeheersing c.q. kostenre
ductie staat in dit substitutiemodel cen
traal. Patient en met afwijkende wensen 
zullen een beroep moeten doen op door 
hen zelf gedeeitelijk te bekostigen voor
zieningen. Privatisering van zorg is dan ook 
een essentieel onderdeel: de hulp wordt 
gei'ndiceerd en de uitgaven aan een maxi
mum gebonden. 50 51 Maximering van het 
bedrag betekent, dat als in een concreet 
geval thuiszorg duurder wordt dan insti
tuutszorg, het recht op betaling van dit 
bedrag vervalt. 

In tegenstelling tot de gedachten die 
momenteel sterk in het veld leven, om
schrijft de Commissie-Dekker thuiszorg 
overigens als een kwalitatief substitutiebe
leid en niet als een bezuinigingsmaatre
ge1.50 52 Soms is het zelfs om kwalitatieve 
redenen beter de zorg van huis naar een 
institutionele situatie te verplaatsen. Wel
licht wordt het dan mogelijk een einde te 
maken aan de soms schrijnende situatie van 
de volwassen geestelijk gehandicapte thuis 
of aan de beperkte opvangmogelijkheden 
voor de oudere met toenemende geheugen
stoornissen. 

Inmiddels is duidelijk dat de vraag of 
thuiszorg werkelijk goedkoper is dan intra
murale zorg geen eenduidig antwoord 
krijgt. 2 53 Gei'ndividualiseerde zorg thuis is 
niet op voorhand een bezuinigingsrecept. 
Uitgaande van het verzelfstandigingsideaal 
van de overheid zal men in de situaties 
waarin thuiszorg duurder is dan intramura
Ie zorg 'in ieder geval de hogere kosten 
moe ten afwegen tegen de voordelen. 2 
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Functioneel ontwikkelingsmodel 
Wanneer dit structure Ie model toch niet op 
voorhand tot kostenbesparing leidt, ook 
omdat wij allen weten hoe stroperig organi
saties binnen de gezondheidszorg verande
ren, waarom richten wij ons dan niet direct 
op de kwaliteit van de individuele beroeps
uitoefening?54 55 De ervaring leert dat de 
werkwijze meer invloed heeft op de uitein
delijke structuur dan andersom. Om deze 
redenen sta ik het functionele ontwikke
lingsmodel voor. Hierbij ga ik ervan uit dat 
er een professionele organisatie bestaat ten 
dienste van de patient waarin zorgverlening 
in al zijn facetten verbonden is met onder
zoek en behandeling. Dit leidt tot afspra
ken inzake behandeling, verpleging en ver
zorging, waarmee patienten die thuis of in 
het verpleeghuis worden verzorgd, ook de 
mogelijkheden voor specialistische behan
deling krijgen. 

Dit staat los van de vraag wie de eerst 
verantwoordelijke is of blijft voor deze 
behandeling. De plaats waar de patient 
wordt gezien of wie de patient ziet is onder
geschikt aan het feit dat de patient door de 
juiste persoon, op de juiste tijd, op de juiste 
plek, de juiste behandeling krijgt. Specia
listen kunnen huisbezoeken afleggen en 
huisartsen kunnen patienten in ziekenhui
zen of verpleeghuizen doen opnemen en 
daar behandelen. Veranderingen in de be
handelings- en verzorgingsafspraken moe
ten worden vertaald naar zorgaanpassing in 
het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis. De 
huisarts levert hierbij een gedeeJte van zijn 
poortwachtersfunctie in waarvan sommi
gen een explosie van kosten en een verlies 
aan deskundigheid vrezen. 56 Deze ontwik
keling zal zeker leiden tot een herorientatie 
op de waarde van de huisartsgeneeskundi
ge en de specialistische hulpverlening. Ik 
heb er aile vertrouwen in dat huisartsen 
deze strijd - die niet zonder slag of stoot zal 
verlopen - aankunnen. 

Dit alles kan lei den tot een meer functio
nele taakomschrijving van de huisarts, de 
verpleeghuisarts en de specialist zowel ten 
opzicht van elkaar als ten opzichte van de 
ziekenhuisverpleegkundige en de wijkver
pleegkundige en tot een beter herkenbare 
taakuitvoering met een scherpere taakaf
bakening.57-59 Ik neem daarmee afstand 
van het begrip substitutie en vervang dat 
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door complementariteit. 59 Substitutie 
heeft, ondanks de Commissie-Dekker, ge
leidelijk de klank gekregen van een extern 
gerichte taakstelling gebaseerd op finan
cieel-economische overwegingen met het 
concurrentie beginsel in het achterhoofd. 
Complementariteit daarentegen is vooral 
intern gericht en streeft naar een juiste 
omschrijving van de eigen beroepsmoge
lijkheden. Oneigenlijke taken worden af
gestoten om zo de gelegenheid te hebben 
zich beter op de eigen taken te concentre
ren. Teveel worden taken van de ene be
roepsgroep nu nog omschreven vanuit het 
perspectief van de andere beroepsgroep. 
Men vult daarbij niet in wat men zelf moet 
doen maar beschrijft zorgvuldig de taken 
van een ander zonder dat men in detail 
inzicht heeft in de mogelijkheden en beper
kingen van die betreffende beroepsgroep. 60 

De beroepsgroep huisartsen 

De discussie over de thuiszorg gaat nu nog 
vooral over de vraag wie verantwoordelijk 
is voor de coordinatie; met andere woor
den: 'wie is de baas'? 

De Ziekenfondsraad voert al enige tijd in 
een drietal plaatsen experimenten met 
thuiszorg uit, juist om de knelpunten naar 
voren te halen. In Amsterdam en Gronin
gen blijkt dat 80 procent van de coordinatie 
van de intake en de uitvoering van de 
thuiszorg door de wijkverpleging ge
schiedt. In het derde experimenteergebied, 
West -Brabant/Zeeuws-Vlaanderen, wordt 
de intake voor 85 procent door de gezins
zorg gecoordineerd en 60 procent van de 
uitvoering door de huisarts. 

Gausse kromme 
Nieuwe ontwikkelingen zijn in het verleden 
een sierlijke dood gestorven in haalbaar
heidstudies en organisatiemodellen. Om 
dit bij de thuiszorg te voorkomen, heeft de 
overheid te kennen gegeven snel tot opera
tionalisering van het voorgestelde beleid 
van gelndividualiseerde zorg en kwaliteits
bewaking over te willen gaan. 61 

Ik kan u voorspellen wat er nu gaat 
gebeuren. Allerlei groepen weten haarfijn 
te vertellen waartoe de huisarts niet in staat 
is en tonen dat aan bij een geselecteerde 
groep patienten of een speciale vorm van 

hulpverlening. Een oordeel over een deel
aspect wordt daarna snel gegeneraliseerd 
naar een algemeen oordeel over de huis
artsenhulp, en met de mening van de pa
tient wordt daarbij niet of nauwelijks reke
ning gehouden. 62-64 

De meeste problemen zullen optreden 
bij de verpleging en de medisch somatische 
zorg. 65-69 Er zijn daarbij geen aanwijzingen 
voor een te geringe of achteruitlopende 
bekwaamheid van de huisarts. Verschillen
de morbiditeitstudies tonen juist het tegen
dee!. De zwakste schakel krijgt echter meer 
aandacht dan de grootste gemene deler. 
Zoals bij elke beroepsgroep verdeelt ook 
bij huisartsen de kwaliteit zich als een 
Gausse kromme. Net zoals het onterecht is 
de kwaliteit van de enkeling in het uiterste 
rechter deel van de curve als standaard te 
nemen, zo is het ook onjuist voortdurend 
de kwaliteit van die paar huisartsen aan het 
linker uiteinde als maatstaf op te voeren. 

Huisartsen moeten zich krachtiger te
weerstellen tegen dit vaak door medisch 
specialist en opgeroepen beeld door daar 
waar nodig corrigerend op te treden en ook 
de vrijblijvendheid te beperken. Voorko
men moet worden dat uit defensieve over
wegingen te veel aandacht wordt be steed 
aan de organisatorische aspecten?O 71 De 
huisarts bewijst zijn kwaliteit in het directe 
contact met de patient en niet door zijn 
plaats in een organisatie. 72 

Standaarden 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap 
concentreert zich dan ook op het ontwikke
len van standaarden voor goed huisartsge
neeskundig handelen. 73 74 Verplichte toet
sing, herregistratie en versterking van de 
perifere organisatie hebben de aandacht 
van punten van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging?4 Het Nederlands Huisartsen 
Genootschap als wetenschappelijke vereni
ging richt zich op de inhoud, terwijl de 
Landelijke Huisartsen Vereniging vooral 
actief is in de voorwaardenscheppende 
sfeer, zodat het voor de hand ligt dat de 
universitaire huisartsinstituten zich vooral 
goed in de activiteiten van het NHG kun
nen herkennen.75 

Standaarden van goed huisartsgenees
kundig handelen, ontwikkeld binnen het 
raamwerk van het Basistakenpakket voor 
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de huisarts, dragen bij aan een betere taak
omschrijving. Niet specialist en maar huis
artsen definieren de vorm en inhoud van 
hun yak. De standaarden worden dan ook 
gebruikt voor onderlinge toetsing, waar
mee de herkenbaarheid van de individuele 
huisartsgeneeskundige hulpverlening voor 
de patient en voor andere hulpverleners, 
inclusief de specialist, wordt bevorderd. 76 

De standaarden zijn waar mogelijk geba
seerd op patientgebonden onderzoek en 
dienen ook als uitgangspunt voor het pa
tientgebonden onderwijs en de nascholing. 

In de naweeen van de tweede griepgolf 
van dit jaar komt mevrouw Overlander op 
mijn spreekuur. Ik ken haar slechts opper
vlakkig, omdat ze meestal naar mijn colle
ga gaat. Een snelle blik op haar kaart 
vertelt mij dat ze vaak op het spreekuur 
komt met hoofzakelijk als functioneel ge
duide klachten. De laatste paar jaar duikt 
een aantal keren het beg rip IBS op. Met 
een dieet, yoga e.d. zijn deze klachten 
kennelijk aardig onder controle. 

Zij komt nu omdat ze na een griepepiso
de last heeft gehouden van naar de rug 
wegtrekkende pijn links en rechts in de 
flanken. Verder heeft ze geen klachten, 
behalve dat haar ontlasting lichtbruin van 
kleur is en dat ze erg moe is. Zelf verklaart 
ze dit laatste uit het feit dat ze als geschei
den vrouw met een kind van 7 en een 
drukke baan als lerares erg zwaar is belast. 

Het lichamelijk onderzoek levert geen 
nieuwe gezichtspunten op. We spreken af 
dat ze het heel rustig aan zal doen en dat ze 
naar het laboratorium zal gaan. Uitslag: 
aileen een iets verhoogde bezinking, maar 
bloedbeeld, diff., leverfuncties en trombo
cytenaantal vallen aile binnen de normale 
waarden. Ook de urine is geheel schoon. 

Nog binnen de afgesproken tijd komt ze 
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Niet aIleen de taakuitoefening maar ook de 
verantwoordelijkheid van de beroepsgroep 
voor onderwijs en opleiding wordt daarmee 
zichtbaar. 77 78 

Slot 

Achtereenvolgens beschreef ik de ge'indu
ceerde zorg, de gestructureerde zorg en de 
ge'individualiseerde zorg. De ge'induceerde 
zorg was vooral een gevolg van de techno
logische ontwikkelingen, de structure Ie 
zorg van opvattingen inzake samenwer-

STRUIKELBLOK 

Griep? 

terug: de pijn zit nu vooral links in de 
bovenbuik en ze is doodmoe. Gisteren 
tijdens het winkelen is ze onwel geworden 
en vannacht heeft ze haast niet geslapen 
van de pijn. Omdat ik met de verdere 
anamnese en het lichamelijk onderzoek 
weer niet veel verder kom en de pijn zich 
lijkt te concentreren in de miltstreek, be
sluit ik een echo van de bovenbuik aan te 
vragen. Desgevraagd vertelt zij dat het een 
andere en veel intensere pijn is dan de 
'IBS'-buikpijn. 

De volgende morgen belt de echosco
pist dat hij geen afwijkingen heeft gevon
den. Ik kijk mevrouw opnieuw na en be
sluit om in ieder geval bloedbeeld, bezin
king, ditf. en urine-onderzoek te herhalen 
en de uitslag hiervan af te wachten. Me
vrouw Overlander voelt niet veel voor me
dicijnen of voor een verwijzing. Echt ver
baasd ben ik niet als aile uitslagen weer 
binnen de norm vallen. Het lijkt erop dat 
het toch een 'postviraal syndroom' is. 

De volgende dag verschijnt mevrouw 
Overlander echter weer op het spreekuur. 
De pijn is nog steeds zeer hevig, de moe
heid wordt ook niet minder en mevrouw 
Overlander verwacht nu toch wei enige 
actie mijnerzijds. Ik sta nu voor een dilem-

king. Bij de gei'ndividualiseerde zorg staat 
meer dan voorheen de hulpvraag centraal. 

Tussen ideaal en werkelijkheid gaapt nog 
een forse kloof. Hoe de situatie er in de 
toekomst echter ook uitziet, bij het huis
artsgeneeskundig wetenschappelijk onder
zoek, bij het onderwijs, de opleiding en de 
nascholing dienen we met deze veranderin
gen rekening te houden. -

De volledige tekst - inclusief de literatuurlijst -
kan worden besteld bij de auteur. 

ma. Moet ik haar opnieuw trachten uit te 
leggen dat ik denk dat dit een nawee is van 
de griep (waar ze zelf niet in gelooft) of 
moet ik haar zonder duidelijk vraagstelling 
mijnerzijds verwijzen? Zelf ziet ze dit laat
ste als 'enige oplossing'. 

Gelukkig kan ze nog dezelfde week bij een 
internist terecht en verrassend snel krijg ik 
een brief. De internist kan niets bijzonders 
vinden, heeft geen aanvullend onderzoek 
laten doen omdat ik dat al had gedaan, en 
stelt de 'diagnose': postviraal syndroom. 
Hij schrijft mevrouwtwee weken rust voor. 

'Dus toch' denk ik, maar bij het lezen van 
de laatste zinnen word ik kwaad: 'In ver
band met bij navraag bestaande klachten 
van een IBS schreef ik haar Duspatal® 
voor. Wanneer de klachten over twee we
ken niet zijn verdwenen zal ik een colonon
derzoek doen.' 

En dan te bedenken dat ik morgen weer 
aan een groep studenten zit uit te leggen 
dat het zo belangrijk is dat een specialist de 
vraagstelling van de huisarts niet zonder 
overleg overschrijdt. Ook over het beg rip 
somatische fixatie zullen we het zeker heb-

ben. -
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