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Het verbeteren van de kwaliteit van de huisarts
geneeskunde is een onderwerp dat in toene
mende mate in de belangstelling staat. Patiën
ten, financiers en huisartsen zelf streven naar 
optimale omstandigheden voor een optimale 
zorg in de eerste lijn. Voor de patiënt is het 
belangrijk te weten wat van de huismts kan en 
mag worden verwacht, voor de financiers is de 
beheersing van de kosten van de gezondheids
zorg van belang. De huismts tenslotte kan aan 
projecten om de kwaliteit te verbeteren veel 
werkplezier ontlenen. In verschillende Europe
se landen -vooral in het Verenigd Koninklijk, 
de Scandinavische landen en Nederland- wor
den 'kwaliteits' -initiatieven ontplooid. 

Brooks en Borgardts beschrijven een project 
in Engeland waarbij aan vier praktijken demo
gelijkheid is geboden om een aantal aspecten 
van de praktijkvoering met behulp van onder
zoekers van buitenaf onder de loupe te nemen. 
De vier praktijken, die bekend zijn geworden 
als 'pathfinders for excellence', hebben zich na 
een onderzoek onder de patiënten en een sterk
te-zwakte analyse van de praktijk geconcen
treerd op verschillende aspecten van de prak
tijkvoering. 

Het boek bestaat uit vijf 'secties' en acht 
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk van sectie 
A bevat achtergrondinformatie over kwaliteits
management, de toepassing daarvan in de ge
zondheidszorg en meer in het bijzonder in de 
huisartspraktijk. Een goede samenwerking bin
nen de praktijk, een gezamenlijke betrokken
heid van huisartsen en staf en een positieve 
attitude ten opzichte van kwaliteitsinspannin
gen zijn sleutelelementen voor een verbetering 
van de kwaliteit van een huisartspraktijk. 

In hoofdstuk 2 volgt een bespreking van het 
zogenaamde 'Patient's Charter'. In het Pa
tient's Charter worden enerzijds de rechten van 
de patiënt binnen het systeem van de gezond
heidszorg omschreven en anderzijds de verant
woordelijkheid van de patiënt voor de eigen 
gezondheid en voor een juist gebruik van de 
medische voorzieningen benadrukt. Bij het op
zetten van een kwaliteitsproject kunnen de 
richtlijnen uit dit 'Patient's Charter' goed als 
standaard dienen. 

In sectie B (hoofdstuk 3) beschrijven de 
auteurs hoe een beeld kan worden gekregen van 
de huidige stand van zaken in de praktijk. Dit 
kan gebeuren door patiënten te ondervragen of 
door hen een vragenlijst voor te leggen, bij 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1995; 38(3) 

voorkeur door onderzoekers van buitenaf. 
Daarnaast kan een analyse worden gemaakt 
van de sterke en de zwakke punten van de 
praktijk, kunnen de medewerkers worden gein
terviewd en kan de praktijkvoering worden 
beoordeeld. Na deze inventmisatie is het mo
gelijk om een plan voor de verbetering van de 
kwaliteit te maken.In sectie C (hoofdstuk 4,5 
en 6) wordt aandacht gegeven aan de voorwaar
den voor het verhogen van de kwaliteit van 
respectievelijk de attitude van de praktijkstaf 
(bereidheid tot verandering, enthousiasme voor 
nieuwe en betere methoden), de praktijk zelf 
(wachtruimte, spreek- en onderzoekkamer(s), 
behandelrnimte van de praktijkassistente) en de 
kwaliteit van verschillende praktijkvoe1ings
aspecten. 

Sectie D (hoofdstuk 7) gaat dieper in op het 
fonnuleren van de doelstellingen van kwali
teitsverbete1ing en de standaard, die men wil 
bereiken. De doelstelling moet realistisch zijn 
en het is belangrijk om stil te staan bij de manier 
waarop gegevens over de resultaten van de 
kwaliteitsverbetering kunnen worden verza
meld. 

In sectie E (hoofdstuk 8) wordt de lezer 
gestimuleerd om de ervming opgedaan door de 
kwaliteitsverbetering van aspecten van de 
praktijkvoering te benutten voor het opstellen 
van een 'business plan' voor de praktijk. Een 
business plan omvat naast de stand van zaken 
in de praktijk, ook wat men in de komende 
periode wil bereiken en hoe men die doelstel
ling kan bereiken. 

In een aantal appendices zijn de vragen- en 
checklijsten opgenomen die zijn gebruikt bij 
het verzamelen van de gegevens in de 'pathfin
ders' praktijken. 

Total Quality in Genera! Practice is een goed 
leesbaar boek over de praktische toepassing 
van kwaliteitsverbetering in een aantal huismt
spraktijken in Engeland. Hoewel de omstan
digheden in Engeland en Nederland niet hele
maal te vergelijken zijn (Engeland vooral ge
zondheidscentra met meerdere huisartsen, 
practice nurses en secretariele staf, budgetbe
heerders en een 'Patient's Chm·ter', Nederland 
vooral solopraktijken met één praktijkassisten
te en (nog) geen budgetaire verantwoordelijk
heid) brengt het lezen van het boek de principes 
van kwaliteitsverbetering in de eigen praktijk 
of op het niveau van de huisartsengroep wel 
dichterbij. Een belangrijke handicap voor het 
in de praktijk brengen van die p1incipes is 
gelegen in het feit dat een sterkte-zwakte ana
lyse van de praktijk, die bij voorkeur door 
onderzoekers van buitenaf dient te worden uit
gevoerd, aan de daadwerkelijke 'routebepa-

ling' vooraf dient te gaan. Het is niet ondenk
baar dat de financiële consequenties daarvan 
een brede invoering van kwaliteitsverbetering 
in Nederland in de weg kunnen staan. 

C.J. in 't Veld 
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Medisch Contact heeft al jaren een gelukkige 
hand met het werven van columnisten. Frans 
Meulenberg is een van hen, en zijn stukjes over 
'ziekte in de literatuur' heb ik steeds met veel 
genoegen gelezen. Ze zijn nu gebundeld- veel
al drastisch herschreven - en het geheel is 
voorzien van voor-, na- en dankwoord, motto, 
verantwoording, opdrachten, registers en illus
traties. 

De eigenlijke stukjes vormen een caleidos
copisch geheel, waarbij de grenzen van het 
thema veelvuldig worden overschreden: aan de 
orde komen niet alleen echte ziekten als psoria
sis, aids en cholera, maar vooral allerlei rand
gebieden als heimwee, pijn, verslaving, pillen, 
angst, verdriet, Marilyn Monroe, navels en 
uiteraard een bonte stoet van dokters. Het re
sultaat getuigt van een aanstekelijk enthousias
me en een niet geringe belezenheid, doorscho
ten met persoonlijke ervaringen en muzikale 
reflecties. Een beetje jammer vind ik dat de 
auteur zelf soms zo nadrukkelijk aanwezig is 
associërend, parafraserend en analyserend - en 
dat de bewonderde meesterwerken er daardoor 
relatief bekaaid afkomen. De lezer doet er dan 
ook goed aan zich niet te beperken tot het lezen 
van deze stukjes, maar telkens als hij op een 
fraaie passage stuit, ook de oorspronkelijke 
tekst ter hand te nemen; uit eigen ervaring weet 
ik hoezeer dat de moeite waard kan zijn. 

Dat brengt mij op mijn enige echte punt van 
kritiek: het ontbreken van een lijst van geciteer
de werken, inclusief alle thans nog verk:rijgbm·e 
vertalingen. Mits gedoseerd toegediend (maxi
maal driemaal daags één stukje) is dit echter 
aanbevolen lectuur, en bovendien zeer geschikt 
als presentje voor verre verwanten en andere 
relaties. 

E.A. Hofmans 
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