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COMMENTAAR . 

Schaalvergroting bij spoedeisende zorg: 
een bedreiging van de continuïteit van zorg? 

GER VAN DER WERF, JOOST ZAAT 

In korte tijd is de organisatie van diensten een belangrijk 
en politiek beladen onderwerp in de huisartsenzorg ge
worden, en in rap tempo organiseren huisartsen in Neder
land en elders hun diensten centraa1. 1-3 Giesen et al. laten 
in dit nummer zien dat daardoor de werkdruk die huisart
sen ervaren afneemt, en Van Wieringen et al. beschrijven 
dat ook patiënten weinig te klagen lijken te hebben. 4·5 

Bij spoedeisende geneeskunde- het thema van dit num
mer van H&W en van het NHG-congres in december 2000 
- komt echter meer kijken dan alleen tevredenheid over de 
organisatie van zorg. Uit de casuïstische bijdragen in dit 
nummer wordt duidelijk dat huisartsen een spoedgeval 
niet uitsluitend associëren met een levensbedreigende si
tuatie; ze plaatsen het spoedgeval tegen de achtergrond 
van de levensgeschiedenis.6 Het gaat dus om meer dan te
vreden dokters en patiënten; het gaat ook om kwaliteit en 
continuïteitvan zorg . 

Natuurlijk is het goed dat er een regeling getroffen wordt 
voor spoedeisende gevallen: een overbelaste arts kan zijn 
werk niet goed doen. Die ene dokter die van de wieg tot het 
graf voor zijn patiënten zorgt, is een romantisch, irreëel 
ideaal dat alleen in de verbeelding bestaat. Schers et al. 
pleitten er recent voor 'om dat deel van de romant iek dat 
persoonlijke continuïteit heet (de 'eigen' huisarts) over te 
laten gaan in feitelijke continuïteit'; dat is 'dat huisartsen 
met elkaar afspreken een consistent en eenduidig beleid te 
voeren, waarbij zij gebruik maken van voorkennis over de 
betrokken patiënt.'7 En dat niet alleen over specifiek medi
sche zaken, maar ook over gezinssituaties, mogelijkheden 
tot coping en therapietrouw. 

De problemen die Schers et al. signaleren zijn bijna even 
oud als de Nederlandse huisartsgeneeskunde. Al in 1976 
schreef Schouwstra dat continuïteit vroeger een grotere 
betekenis had dan in de toekomst mogelijk zou zijn, door
dat artsen er meer dan voorheen naar streefden hun werk 
binnen kantoortijden te structureren.8 Hij pleitte ervoor dat 
de huisarts het samenspel van de ve rschillende hulpverle
ners zou gaan leiden en dat stelt eisen aan de verslagleg
ging. 

Twee benaderingswijzen stonden op het NHG-congres 
over continuïteit in 1991 tegenover elkaar: de 'netwerkbe
nadering van de zorg' versus 'continuïteit als ononderbro
ken verantwoordelijkheid van één arts voor de zorg van de 
patiënt'.9,1° Continuïteit van zorg is volgens een recent 
Australisch onderzoek geen doel in zichzelf; het gaat erom 
de zorg voor de patiënt in een breder kader te plaatsen dan 
uitsluitend het gezondheidsprobleem dat de patiënt op 
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een bepaald moment aan de arts presenteert: de patiënt is 
meer dan de ziekte van het ogenbl ik. 11 

Daarom is er een huisarts nodig die verantwoordelijk
heid neemt voor de gezondheidstoestand als geheel en 
die ervoor waakt dat het beleid dat verschil lende artsen die 
bij een patiënt betrokken zijn, niet te zeer uiteen gaat lo
pen . Continuïteit van zorg is van belang als er meer aan de 
hand is dan alleen maar een enke lvoudige (medische) pro
blematiek, als een integrale probleembenadering noodza
kelijk is. Continuïteit van zorg is van belang als het kor
te-term ijndoel van de acute hulpverlening het uitgestip
pelde beleid op lange termijn in de war kan brengen, zoals 
bij Kees in de klinische les van Zaat & Van Bakel. 12 

Continuïteit van zorg is van belang bij mensen met veel 
cornorbiditeit, bij mensen met psychosociale problema
tiek of probleemgedrag, bi j mensen in hun eerste en hun 
laatste levensfase 13·14 Daarom ligt continue en consistente 
zorg ons na aan het hart. 

Het is maar de vraag of op dit moment in centrale waar
neem posten continuïteit van zorg bij dergelijke complexe 
problemen kan worden gewaarborgd. Niet voor niets heb
ben Schotse huisartsen in meerderheid besloten om pal
liatieve zorg zelfte blijven doen, ondanks de daar al langer 
bestaande grootschalige nachtdiensten.15 Dat jonge men
sen met t rauma's en ander ongerief naar de EHBO gaan, is 
wat ons betreft nauwelijks een probleem; voor hen heeft 
continuïteit van zorg waarschijnl ijk geen meerwaarde.16 

Alhoewel. .. u it het onderzoek van Geloven et al. blijkt dat 
de door huisartsen naar een EHBO-post verwezen pa
tiënten met buikklachten, aanzienlijk ernstiger diagnosen 
hadden dan de patiënten die op eigen houtje de EHBO-arts 
raadpleegden.17 Voor de continuïteit mogen deze patiën
ten het dan niet nodig vinden, de kwaliteit van de zorg gaat 
er met een huisarts wel op vooruit. 

Continuïteit is een professionele waarde die direct samen
hangt met de andere twee klassieke aspecten van de zorg: 
het persoonlijke en het integrale aspect. Daarmee krijgt 
continuïteit ook een morele inhoud: de arts is verantwoor
delijk voor de kwaliteit van de zorg, ook als hij zelf afwezig 
is. Dat krijgt organisatorisch gestalte in een goede verslag
legging en in de overdracht van gegevens vooraf. 

In waarneemgroepen kent de waarnemend huisarts al 
lang niet meer alle patiënten persoonlijk, maar is er meest
al wel een directe terugkoppeling mogelijk in een persoon
lijke nabespreking tussen waarnemer en eigen huisarts. 
Bij grootschaliger organisatie van de dienst moet er, naast 
inzage in het medisch dossier van patiënten, ook voldoen
de mogelijkheid zijn voor eva luatie en bijsturing achteraf. 
Lang niet overal zijn centrale waarneemposten op dit mo
ment zodanig geautomatiseerd dat waarnemende huisart
sen toegang tot medische gegevens hebben. En ook de te
rug rapportage liet in Nijmegen soms te wensen over.4 
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Onderzoek naar de continuïteit van de zorg kent volgens 
ons drie aspecten. 
• Medisch -inhoudelijke aspecten : zijn er bepaalde situa

ties, aandoeningen en gezondheidsproblemen waarbij 
breuken in de continuïteit de kwaliteit van de zorg kun
nen schaden? 

• Persoonlijke aspecten: welke eisen met betrekking tot 
de continuïteit van zorg moeten worden gesteld, zodat 
de (huis)arts de verantwoorde lijkheden en verplichting
en voor de zorg aan de patiënt voldoende kan nakomen? 

• Organisatorische aspecten: aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om de medisch-inhoudelijke en 
persoonlijke aspecten van continuïteit vorm te geven? 

Naast onderzoek naar de werkbelasting van de arts en 
zorggebruik door de patiënt is onderzoek naar de kwaliteit 
van de huisartsgeneeskundige zorg nodig om de waarde 
van centrale doktersdiensten vast te kunnen stellen . De 
ve rscheidenheid aan artikelen in dit nummer van Huisarts 
en Wetenschap laat zien dat die vragen nog niet zijn te be
antwoorden . Er is dan ook alle reden om dit stukje huis
artsgeneeskunde met spoed op de NHG-onderzoeksagen
da te plaatsen. Die moet begin volgend jaar verschijnen, 
dus dat kan nog net. 
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