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In Nederland aanvaardt een hoogleraar na
haar/zijn benoeming het hoogleraarsambt
als regel met het uitspreken van een inau
gurale rede. Aan deze rede worden geen
officiele eisen gesteld, zodat ik na mijn
benoeming geconfronteerd werd met de
vragen: voor wie houd ik een dergelijke
rede en waar zal ik het over hebben?

Mijn doelgroep bestond uit mijn collega
hoogleraren van de Faculteit der Genees
kunde en uit de praktizerende huisartsen in
de regio, met wie ik ten behoeve van onder
wijs en onderzoek nauw samenwerk. Ik
besloot op twee vragen nader in te gaan:
wat zijn essentiele elementen van de huis
artsgeneeskunde en wat is de plaats van de
huisartsgeneeskunde in een Medische Fa
culteit die bij het onderwijs het accent legt
op de ziekenhuisgeneeskunde, en haar kli
nisch, patientgebonden onderzoek stroom
lijnt in vijfzwaartepunten (gedrags- en erva
ringspathologie; immunologie en trans
plantatie ; lever- en celmembraanonder
zoek; oncologie; zwangerschap en ontwik
keling) en twee aandachtsvelden (de bio
medische technologie en het noordelijk
centrum voor gezondheidsvraagstukken).
Hierbij zij aangetekend dat dit niet bete
kent dat de extramurale geneeskunde geen
aandacht krijgt. Met name de samenwer
king tussen eerste en tweede lijn en de
continuiteit van de patientenzorg zijn be
langrijke onderwerpen die inbreng vanuit
de eerste lijn niet kunnen ontberen.!

Ik wilde dit zoveel mogelijk illustreren
met empirische gegevens aangevuld met
gegevens uit de literatuur. De gegevens
stammen uit mijn eigen onderzoek naar de
morbiditeit en functionele toestand van
oudere patienten: vijfentwintig huisartsen
in twaalf huisartspraktijken noteerden ge
durende een jaar systematisch aile contac
ten met hun patienten van 65 jaar en ouder
(n=5500) .2 Met de International Classifica
tion of Primary Care (ICPC) werden de
contactredenen, de diagnosen en het dia
gnostisch en therapeutisch handelen gere
gistreerd, en met behulp van de COOP
functiekaarten werden vijf aspecten van de
functionele toestand vastgelegd: belemme
ringen bij lichamelijk functioneren, psy
chisch functioneren, dagelijkse activiteiten

Het contact met de patient

In het veld van de gezondheidszorg bevin
den huisartsen zich in het eerste echelon:
toegankelijk voor aile problemen, in aile
stadia op aile momenten. Zij zijn geplaatst
bij de toegang tot de rest van het veld van
de gezondheidszorg, terwijl ze tevens bij de
patient de gevolgen van de bemoeienissen
van de gezondheidszorg evalueren.l Tus
sen de entree tot de huisarts enerzijds en de
consequenties van de gezondheidszorg
voor de patient - 'de outcome' - anderzijds
speelt het huisarts-patient contact een cen
trale rol (figuur) .

De contacten van patienten met hun
huisarts staan meestal niet op zichzelf,
maar zijn ingebed in een langdurige relatie
en omvatten in de loop van de tijd uiteenlo
pende gezondheidsproblemen, waarbij
soms andere specialisten betrokken wor
den. Tot de essentiele aspecten van de
huisartsgeneeskunde behoren dan ook het
gebruik van contextuele informatie, kennis
van co-morbiditeit, zorg voor continuiteit
en aandacht voor communicatie tussen de
verschillende behandelaars.

Deze aspecten komen juist in contacten
met ouderen optimaal aan bod. Voor huis
artsen vormt de toename van ouderen in
onze samenleving geen probleem, maar
juist een uitdaging. De werkbelasting van
de huisarts zal, indien het percentage oude
ren conform de middenvariant van het CBS
zal stijgen tot 25 procent in 2030, slechts in
geringe mate toenemen: met 10 procent op
basis van het aantal contacten en met 5
procent op basis van het aantal episoden
(kader).24 Dat werk zal de huisarts het
hoofd kunnen bieden door het delegeren
van taken aan anderen, zoals de doktersas
sistente, hulpverleners in de eerste lijn en
artsen in ziekenhuizen.

Contactfrequentie

Een klein aantal ouderen is in een bepaalde
periode verantwoordelijk voor een groot
deel van de contacten met de huisarts .
Tijdens een jaar bleek 18 procent van de
patienten van 65 jaar en ouder de huisarts
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niet te consulteren, terw ijl 10 procent van
de ouderen in dat jaar verantwoordelijk
was voor een kwart van aile contacten met
de huisarts .? Het ging hierb ij om zieke ,

hulpbehoevende en hoogbejaarde mensen
met ernstige functiebeperkingen , waarbij
geen sprake was van mensen die de huisarts
te vaak raadpleegden . Een belangrijk deel

van deze frequente contacten vond plaats
in verband met chronische ziekten , die met
de leeftijd in aantal toe name n." 6

Waarom raadplegen patienten
hun huisarts?

Verwachte werkbelasting van de huisarts in 2030

Bij het raadplegen van de huisarts vormt de
con tactreden het uitgangspunt voor de dia 
gnostiek en het medisch handelen van de
huisa rts . Bij ouderen was pijn in ten minste
een op zeven contacten de reden om de
huisarts te raadplegen . Met klachten over
hoesten, moeheid en kor tademigheid , en
de vraag om bloeddrukcontrole behoorde
pijn tot de belangrijkste vijf contactrede
nen; samen vormden deze ruim een kwart
van aile contactredenen.i 4

Hoe gevarieerd de kansen op ziekte , de
diagnostische categorieen en het beleid van
de huisarts waren bij pijnklachten van ou 
deren, wordt hier geillustreerd met vier
voorbeelden: pijn op de borst, rugpijn ,
buikpijn en hoofdpijn (tabel/en 1-4). Hier
bij werden de contactredenen die het begin
van een nieuwe episode inluidden , onder
scheiden van con tac tredenen tijdens het
vervolg van een episode .
• Bij het eerste contact wegens pijn op de
borst was de kans op de diagnose hartin
farct 28 procent ; dit percent age daalde tot 7
procent bij de vervolgcontacten . De kans
op de diagnose 'chronische cardiale ische
mie' steeg daarentegen van 26 procent tot
62 procent in het verloop van de episode.
Aangezien tijdens elke episode zowel de
diagnose als de zekerheid van de diagnose
kunnen worden gewijzigd als de verkregen
informatie daartoe aanleiding geeft , mag
worden aangenomen dat de uiteindelijke
diagnose in de meeste gevallen juist is.
• Bij de contactreden 'rugpijn' werd de
diagnose osteoporose bij het begin van een
episode nauwelijks overwogen, terwijl dit
ziektebeeld bij het vervo lg van een episode
in 7 procent van de gevallen werd gedia
gnostiseerd .
• Bij geloka liseerde buikpijn was de kans
op de diagnose kanker 2 procent bij de
aanvang van de episode; bij de vervolgcon
tacten steeg die kans tot 8 procent.
• Bij hoofdpijn werd de diagnose sinusitis
in 9 procent van de gevallen bij de start van
een episode geste ld, terwijl deze diagnose
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Voor een praktijk in 1990 (2350 mensen, van wie 12 procent ?;65 iaarl bete kent dit:

In het Transitieproject is gevonden dat mensen gemiddeld 2,9 contacten per jaar met de
huisarts hebben ten behoeve van 2,7 episoden . In het Autonomieproject is gevonden dat
mensen van 65 jaar en ouder gemiddeld 4,7 contacten per jaar hebben ten behoeve van 3,5
episoden. 24

Uitgangspunt is de premisse dat in 2030 een normatieve praktijk 2350 patienten zal
omvatten, terwijl het percentage ouderen dan 25 procent bedraagt. Tevens wordt aangeno
men dat zich in de tussentijd geen essentiele veranderingen in morbiditeit en mortaliteit
zullen hebben voorgedaan.

Ingeschreven patienten
Aantal episoden
Aantal contacten

Ingeschreven patienten
Aantal episoden
Aantal contacten

Voor een praktijk in 2030 (2350 mensen van wie 25 procent ?; 65 jaar) betekent dit:

In 2030 zal de huisarts dus pe r jaar met oude ren 700 co ntacten meer hebben te n
behoeve van 300 e pisoden meer; dat betekent 10procen t meerco ntac ten en 5 proce nt
meer episode n.

Figuur Essentiele begrippen in de huisartsgeneeskundige zorg

HU ISARTS EN WETENSCHAP 1991; 34 (2) 83



later nauwelijks meer voorkwam. Ook de
diagnose bijwerkingen van geneesmidde
len werd nogal eens aan het begin van de
episode gesteld, terwijl de diagnosen cere
brovasculaire stoornissen, hypertensie en
depressie pas in het vervolg een rol gingen
spelen.

Zoals te verwachten was, bleek de dia
gnostische zekerheid van de huisarts toe te
nemen in de loop van de episoden. Verge
leken met hun Belgische en Britse collega's
werken Nederlandse huisartsen overigens
met een grote mate van onzekerheid ."

Bij de vier contactredenen die hier als
voorbeeld zijn genoemd, werd tweederde
van de diagnosen gevormd door 20 dia
gnostische categorieen met een prevalentie
van ten minste 5 per 1000 per jaar. Dat is
een gebied waarop de huisarts bij uitstek
deskundig is.

Wanneer geen klinische noodzaak be-

stond voor een meer specifieke diagnose 
de diagnose is immers vooral van belang als
legitimatie voor interventies en als uit
gangspunt voor de prognose'' - bleef de
diagnose een symptoomdiagnose. Behalve
bij pijn op de borst , waar de symptoomdi
agnose 'pijn op de borst' zowel bij de start
als bij het vervolgvan de episode 10procent
bedroeg, nam het aandeel van de symp
toomdiagnosen in het vervolgvan de episo
den af: van 26 tot 18 procent bij 'buikpijn' ,
van 33 tot 19 procent bij 'rugpijn' en van 34
tot 16 procent bij 'hoofdpijn'.

De functionele toestand verschilde
slechts in geringe mate per contactreden.
Bij pijn op de borst werden de meeste
lichamelijke beperkingen aangegeven en
bij hoofdpijn deed zich de meeste hinder
van psychische problemen voor. Het oor
deel over de functionele toestand door de
patienten en de huisartsen spoorde goed.
In die gevallen waarin de beoordeling van

de patient ontbrak, werden door de huis
arts relatief veel beperkingen genoteerd ; in
deze gevallen ging het om ernstig belem
merde patienten .

Het handelen van de huisartsen varieer
de aanzienlijk met de contactreden en de
diagnose. Vooral de aanvullende diagnos
tiek, het aantal actieve verwijzingen en de
specialismen waarheen verwezen werd,
verschilden per contactreden. Verwijzin
gen naar de specialist vonden bij patienten
die de huisarts wegens rugpijn of hoofdpijn
raadpleegden, slechts in enkele gevallen
plaats . Patienten die kwamen wegens pijn
op de borst, werden daarentegen in 25
procent van de gevallen direct en in 13
procent van de gevallen later in de episode
verwezen. Patienten die kwamen wegens
buikpijn, werden in 13 procent van de
gevallen direct en in 23 procent van de
gevallen tijdens een vervolgcontact verwe
zen. Bij deze vier contactredenen verwezen

Tabel 1 Contactreden K01 - Pijn op de borst (n=34J, waarvan 204 Tabel 2 Contactreden LOJ - Lage-rugpijn met/zonder uitstraling
samen met een andere contactreden) . Percentages. (n=J45, waarvan 214samen met een andere contactreden) . Percentages.

Start Vervolg Start Vervolg
episode episode episode episode
n=178 n=165 n=184 n-161

Belangrijkste diagnosen Belangrijkste diagnosen
K75 Acuut myocardinfarct 28 7 L03 Lage-rugpijn 33 19
K76 Chronisch ischemische hartziekte 26 62 L84 Spondylose 14 21
K01 Symptomen/klachten borstkas 10 10 L86 Radiculair syndroom 9 9
L04 Spierpijn in de borst 3 <1 L89 Artrose gewrichten 8 12
K27 Angst hart/vaatziekte 3 4 L95 Osteoporose <1 7

Onzeker 75 47 Onzeker 64 53

Petietnkenmerken Petientkenmetken
Vrouw 51 52 Vrouw 65 71
75+ jaar 44 47 75+ jaar 45 50

Interventies Interventies
Gericht lichamelijk onderzoek 98 79 Gericht Iichamelijk onderzoek 93 80
Advies 26 33 Advies 27 35
Medicatie 42 56 Medicatie 70 47
Bloedonderzoek 6 2 Bloedonderzoek <1 4
Urine-onderzoek 2 < 1 Urine-onderzoek < 1 1
Hontqenonderzoek 2 Bontqenonderzoek 4 6
ECG 7 5 Verwijzing eerste lijn (fysiotherapeut) 11 17
Verwijzing eerste lijn Verwijzing tweede lijn (intern ist , neuro-
Verwijzing tweede lijn (cardioloog, loog, orthopedisch chirurg, Riagg) 2 4

internist, uroloog, chirurg) 28 13
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huisartsen naar elf verschillende specialis
men . Meer verwijzen ging niet gepaard met
een grotere onzekerheid, maar wei met een
grotere diagnostische specificiteit.

Uit het feit dat de keus voor eerste of
tweede lijn per contactreden sterk varieer
de, kan geconcludeerd worden dat specia
listen een seleetie van gevallen uit de huis
artspraktijk ziet. Dit levert hen een hogere
prevalentie van ernstige en welomschreven
gevallen op, met als gevolg een grotere
voorspellende waarde bij het aanvragen en
uitvoeren van specialistische tests . Deze
waardevolle en kosten-besparende functie
van de huisar ts in ons gezondheidszorgsys
teem lOU met nadruk aan basisartsen moe
ten worden onderwezen. Vooral artsen die
levenslang in het ziekenhuis werken, lopen
het risico dat zij zich onvoldoende realise
ren in welke mate hun diagnostische tref
kans wordt bepaald door de voorafgaande
selectie door de huisarts. :'

Context

Het contact van de patient met de huisarts
is ingebed in een langdurige relatie en
complexe samenhang: de context . Bij hun
diagnostiek maken huisartsen gebruik van
informatie die uit deze context voortspruit :
epidemiologisehe kennis , gebaseerd op
kenmerken van de patient, zoals leeftijd en
geslacht, en individuele voorkennis over de
ziektegeschiedenis en de leef- of gezinssitu
atie van deze patient. Ervaren huisartsen
maken meer gebruik van contextuele infor
matie en kunnen daardoor meer goede
hypothesen genereren.? 10 Er blijkt een po
sitief, bijna rechtlijnig verband te bestaan
tussen ervaring en het genereren van cor
recte diagnostische hypothesen, hetgeen
waarschijnlijk berust op een betere kennis
structuur bij de ervaren huisar ts en een
betere toegankelijkheid van de relevante
epidemiologische kennis .

Aangezien geen enkele huisarts zeven da
gen in de week 24 uur per dag beschikbaar
is, zou deze informatie ook voor waarne
mers toegankelijk moeten zijn. Een ade
quaat kaartsysteem kan hierbij een rol spe
len. In dit verband wordt wei aanbevolen
bij ouderen een uniform patientendossier
op een vaste plaats achter de voordeur te
plaatsen, zodat iedere hulpverlener kan
beschikken over aile relevante infor
matie .!'

Co-morbiditeit

Het verschijnsel dat op een tijdstip of gedu
rende een bepaalde periode verschillende
ziekte-episoden onder de aandacht van de
gezondheidszorg komen en daar worden
gediagnostiseerd , wordt co-morbiditeit ge
noemd.F Co-morbiditeit is - zeker bij ou
deren - meer regel dan uitzondering: in een
jaar had 18 procent van de ouderen geen

Tabel 3 Contactreden D06 - Andere gelokaliseerde buikpijn (n=217, Tabel 4 Contactreden N01- Hoofdpijn (n=234 , waarvan 271 samen met
waarvan 149samen met een andere contactreden). Percentages. een and ere contactreden} . Percentages.

Sta rt Vervolg Start Vervolg
episode ep isode episode episode
0=126 0=91 0=126 0=145

Belangrijkste diagnosen Belangrijkste diagnosen
D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 26 18 N01 Hoofdpijn 34 16
U71 Cystiti s/andere urineweg - R75 Sinusitis 9 < 1

infecties 11 11 P10 Spanningshoofdpijn 6 8
D93 ' Irritable bowel syndro me' 10 13 L83 Cervicaal syndroom 6 10
D98 Cholecystitis/cholelithiasis 8 4 A85 Bijw erkingen medicijnen 5 2
D75 Maligne neoplasma 2 8 K90 Cerebrovasculaire stoornis 2 9

K86 Hypertensie < 1 8
Onzeker 77 60 P76 Depressie < 1 6

Petientkenmetken Onzeker 68 50
Vrouw 60 63
75+ jaar 36 40 Petientkenmerkeri

Vrouw 82 77
Interventies 75+ jaar 37 33
Gericht lichamelijk onderzoek 90 82
Advies 26 33 Interventies
Medicatie 33 26 Gericht lichamelijk onde rzoek 73 53
Bloedonderzoek 13 2 Advies 26 43
Urine-onderzoek 18 14 Medicatie 40 32
Faecesonderzoek 6 4 R6ntgenonderzoek 2 1
Verw ijzing eerste Iijn Verwijz ing eerste lijn (fysiotherapeut) 4
Verwijzing tweede Iijn (chirurg, Verwijzing tweede lijn (internist,

gastro-enteroloog, gynaecoloog, KNO-arts, neuroloog) 2 3
internis t, uroloog, radiotherapeu t) 13 23
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contact met de huisarts, 13 procent had een
tot vier ziekte-episoden, en bij 30 procent
werden vijf 5 of meer episoden geregis
treerd . Bij 26 procent van deze ouderen
werd een chronische ziekte geregistreerd;
13 procent had er twee en 6 procent drie of
meer.? De co-morbiditeit nam toe met de
leeftijd en deed zich vaker voor bij vrouwen
dan bij mannen .P Co-morbiditeit bem
vloedde verder het lichamelijk functione
ren , het emotioneel welzijn en de gezond
heidsperceptie .!"

Gegeven de hoge frequentie van co-mer
biditeit in de bevolking, lijkt het gebruik
om in clinicaltrialspatienten met meer dan
een chronische ziekte uit te sluiten , haaks
te staan op de doelstelling om de bestudeer
de effecten te generaliseren naar de gehele
patientenpopulatie. Vooral bij ouderen
lijkt dit bezwaar van fundamenteel belang.

Continuiteit

Naast de contextuele informatie en de co
morbiditeit speelt de continui'teit in de zorg
een belangrijke rol. Dat continuiteit in de
huisartsgeneeskundige zorg geen loze kreet
is, blijkt uit de bevinding dat 82 procent van
de patienten uit acht huisartspraktijken in
de loop van een jaar slechts een (de 'eigen ')
huisarts zagen . Van de episoden werd 86
procent afgehandeld door een huisarts.P

Deze gegevens stemmen overeen met de
bevindingen uit de Groningse universitaire
groepspraktijk, waar vier half-time huisart
sen de zorg hebben voor 4700 mensen. In
de loop van een jaar werd bij 83 procent van
consulten de eigen huisarts geconsulteerd;
bij 12 procent was dat de vaste koppelge
noot van de eigen huisarts en slechts bij 5
procent een van de anderen." Zelfs part
time werkende huisartsen in een grote stad
blijken dus een hoge mate van continui'teit
te realiseren .

Communicatie huisarts
specialist

Het bewaken van de continuiteit is volgens
het Basistakenpakket van de Landelijke
Huisartsen Vereniging expliciet een aan
dachtsveld van de huisarts.!" Continuiteit
in de zorg betekent continui'teit in de com
municatie . Ik beperk me tot de communi-
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catie tussen de hoofdrolspelers in de ge
neeskundige lijn van de gezondheidszorg:
de huisarts en de specialist.

Huisartsen en specialisten communice
ren zowel vis-a-vis, als telefonisch alsook
schriftelijk, en zowel patient-gebonden (bij
verwijzing, tijdens opname en na ontslag),
als onafhankelijk van concrete patienten
zorg (tijdens klinische middagen, nascho
lingsbijeenkomsten en Compagnonscur
sussen). Tijdens deze laatste bijeenkom
sten wordt getracht de communicatie te
verbeteren en beleidsafspraken te maken.
Dat werkafspraken effect hebben, bleek
bijvoorbeeld in Hoogeveen. Daar steeg het
percentage patienten met diabetes mellitus
dat onder behandeling van de huisarts was,
in vijf jaar van 14 tot 59 procent, terwijl de
kwaliteit van de behandeling behouden
bleef.l''

Ook patientgebonden consultatie door
huisartsen van orthopeden, KNO-artsen,
dermatologen en gynaecologen bleek
winstpunten op te leveren : minder onnodi
ge verwijzingen en meer adequate verwij
zingen .'" 20 Een niet voorspeld winstpunt
was bovendien het feit dat de patienten die
na een dergelijke consultatie alsnog werden
verwezen, de zorg in de kliniek als veel
gemotiveerder en persoonlijker ervoeren.

Verwijsbrieven

De persoonlijke communicatie vormt
slechts een klein onderdeel van de commu
nicatie huisarts-specialist; schriftelijke be
richtgeving in de vorm van verwijsbrieven
en ontslagberichten neemt verreweg de be
langrijkste plaats in.

Aan de eisen waara an een verwijsbrief
moet voldoen, is een van de eerste stan
daarden van het Nederiands Huisartsen
Genootschap gewijd." Implementatie van
deze standaard zal in de komende jaren
deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid in
de huisartsgeneeskunde . Beter echter dan
de beste verwijsbrief is een goed gemfor
meerde patient. Daarom geven huisartsen
als regel hun verwijsbrief open aan de
patient mee, zodat deze thuis nog eens na
kan lezen waarom de verwijzing heeft
plaatsgevonden.F

Hoe zit het nu met het ontslagbericht?

Bij ontslag van de patient neemt de specia
list slechts sporadisch contact op met de
huisarts. In vijftien jaar is op dit gebied
niets veranderd.P 24 Een ontslagbericht
aan huisarts en wijkverpleegkundige is ech
ter van cruciaal belang voor de continui'teit
in de patientenzorg. Huisartsen hebben
immer voor hun beslissing om een ontsla
gen patienten al dan niet te bezoeken, de
medische gegevens van de specialist nodig.

Formeel dient de ontslagbrief be
schouwd te worden als een formulier waar
mee de medische verantwoordelijkheid
voor de patient wordt overgedragen; er
kunnen dan ook juridische problemen op
treden bij het uitblijven van een ontslagbe
richt. 25-27 Vertraging bij de verzending van
het ontslagbericht klemt des te meer, nu de
ziekenhuisopnamen steed korter worden
en het aantal dagopnamen toeneemt. In
cen recent onderzoek van 200 verwijs- en
specialistenbrieven bleek dat gemiddeld 41
dagen veriiepen tussen het eerste bezoek
van de patient op de interne polikliniek en
het schrijven van de specialistenbrief.i"

Maar niet aileen de snelheid waarmee
het ontslagbericht de huisarts bereikt, laat
te wensen over, ook de inhoud. Zo bleken
ontslagberichten zelden aile noodzakelijke
informatie te bevattcn. Snellc brieven ble
ken ook inhoudelijk de beste te zijn.27 Van
geautomatiseerde informatiesystemen is
dan ook aileen een positief effect tc ver
wachten, als ook de instelling van de
briefschrijvers verandert.

In Nederland is het - in tegenstelling tot
de gang van zaken bij verwijsbrieven - nog
niet gebruikelijk ontslagbrieven open mee
te geven aan patienten, hoewel er medische
informatie in staat die voor henzelf van
groot belang is. Waar dat wei gcbeurde en
geevalueerd werd, bleek dat de patienten
dit zeer op prijs stelden. Velen lazen de
brief tweemaal en zeiden dat nog eens te
zullen herhalen.F' 30

De oplossing ligt in handen van de pa
tient. Zowel bij een verwijzing als bij ont
slag vragen patienten om een open brief,
waarvan zij de leesbaarheid ter plekkc kun
nen nagaan. Bij opname wordt de betref
fende brief aan de behandelend arts over
handigd en na ontslag wordt een kopie van
het ontslagbericht bij de huisarts afgege
Yen, waarbij tevens kan worden afgespro-
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ken of en wanneer follow-up door de huis
arts zal plaatsvinden.

Een dergelijke opzet past in de modelre
geling arts-patient , die door het Landelijk
Patienten en Consumenten Platform en de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
Bevordering van de Geneeskunst recent is
opgesteld en verspreid . Hierin zijn funda
mentele pat ientenrechten, zoals het recht
op informatie , het recht op inzage en het
recht op privacy, geregeld."

Consequenties = outcome

Het gaat uiteindelijk bij alle interventies in
de gezondheidszorg, waartoe ook verwij
zingen en ontslagen behoren, om de conse
quenties voor de patient. Daar zal het
effect van de gezondheidszorg dan ook
geevalueerd moeten worden . Hierbij kun
nen de volgende aspecten worden beoor
deeld:
• De oorspronkelijke contactreden aan de

hand van de hinder en de verontrusting
die wordt ondervonden.

• De ernst van de diagnose, aan de hand
van klinische symptomen en bevindin
gen vastgelegd met behulp van fysisch
diagnostisch en aanvullend onderzoek
(laboratoriumonderzoek, rontgenolo
gisch onderzoek, scans e.d.).

• De functionele toestand, het vermogen
van een patient om bepaalde, voor hem
gebruikelijke taken en activiteiten te
verrichten. De function ele toestand
wordt geevalueerd door het vaststellen
van beperkingen op lichamelijk, psy
chisch en sociaal gebied, zowel door de
patient als door de hulpverlener.

• Welzijn: de subjectieve beoordeling van
de kwaliteit van leven en gezondheid.
Hierbij wordt aandacht geschonken aan
gezondheidsperceptie , gezondheidsas
piratieniveau, levensvoldoening en
autonomie.F

Outcome-management - medisch-resul
taat-management - is een nieuwe tak van
gezondhe idszorgonderzoek, die zich bezig
houdt met het beoordelen van de conse
quenties van de gezondheidszorg voor de
patient. Daarbij hanteert men niet alleen
objectieve gegevens over ziekteparame
ters, maar ook subjectieve schattingen van
de kwaliteit van leven en de tevredenheid
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van de patient daarover.P 34 Hierbij staat
het verzamelen van allerlei gegevens en het
ontwikkelen van nieuwe beslissingsstrate
gieen centraal, zodat de complexe gezond
heidszorg bestuurbaar en beheersbaar
blijft.35 In dit geheel kan het oordeel van de
patient niet gemist worden. De tijd dat de
dokter wist wat goed voor de patient was, is
voorgoed voorbij .

Inmiddels zijn er relatief simpele , maar
betrouwbare en redelijk valide instrumen
ten om tijdens het huisarts-patient contact
de functionele toestand vast te stellen .?
Deze instrumenten zullen op advies van de
Classificatie Commissie van de WONCA in
de International Classification of Primary
Care worden gemcorporeerd; zij vormen
overigens nog slechts het begin van instru
men ten voor het evalueren van de conse
quenties van problemen, diagnosen en me
dische interventies voor de patient .i"

Epicrise

De essentiele kenmerken van de huisarts
geneeskunde - de contactreden, de contex
tuele informatie , de continuiteit in de zorg,
de co-morbiditeit, de communicatie en de
consequenties van ziekte en interventies
voor de patient - zullen in het onderwijs
een belangrijke plaats krijgen , zodat aan
staande artsen zich de mogelijkheden en de
grenzen van de huisartsgeneeskunde zullen
realiseren, en basisartsen tot klinisch com
petente huisartsen zullen worden opgeleid .
Speciale aandacht zal worden gegeven aan
de selectiemechanismen in de verschillende
echelons van de gezondhe idzorg , aan het
diagnostisch en therapeutisch handelen van
de huisarts en aan het nut van medische
interventies voor de patient.

De basis voor zowel onderwijs als onder
zoek ligt in empirische feiten. Daartoe is
een morbiditeitsregistratiesysteem noodza
kelijk om patientgebonden volledige episo
den prospectief, betrouwbaar en valide te
registreren. Inmiddels is daartoe het Mor
biditeits Registratienetwerk Groningen
(RNG) opgericht. Concreet betekent dit
dat het langdurig vervolgen van patienten
met een bepaalde ziekte - speciaal chro
nisch invaliderende ziekten - een belang
rijke lijn in het wetenschappelijk onder
zoek van de vakgroep vormt. De farmaco-

therapie en de actieve verwijzingen vormen
daarbij medische interventies, die op hun
nuttig effect voor de patient beoordeeld
worden . Niet alleen de vijfjaarsoverleving,
maar ook de wijzewaarop korter of langer
dan vijf jaar wordt overleefd, de functiebe
perkingen die patienten ervaren, en hun
oordeel over het eigen welzijn zullen daar
bij worden betrokken.

Anno 1990 leiden wij artsen op voor het
eerste kwartaal van de 21e eeuw, wanneer
oudere mensen een kwart van onze bevol
king zullen uitmaken. De vakgroep zal zich
vooral richten op deze 25 procent. Tegen
de achtergrond van de co-morbiditeit, die
bij ouderen eerder regel dan uitzondering
is, vereist een adequate behandeling van
deze groep, naast een specialistische, voor
al een generalistische benadering.
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