
waarschijnlijk geen toevalstreffers zijn.

Op de tweede plaats zijn de gegevens verkregen door zelfrappor-

tage van praktijkassistentes en huisartsen. Mochten de gegevens

afwijken van de feitelijke mate van delegatie, dan zal dit voor alle

jaren gelden, waardoor dit geen invloed heeft op de door ons

gevonden trend.

De derde beperking is dat de VIP in de door ons onderzochte

periode nog niet in een vragenlijst voor de praktijkondersteuner

voorzag. Omdat in een groot aantal praktijken in 2002 al een prak-

tijkondersteuner werkzaam was, zal de werkelijke taakdelegatie

niet alleen een groter, maar ook een breder takenpakket betreffen.

Conclusie en aanbevelingen
Het takenpakket van de praktijkassistente is duidelijk veranderd;

ze heeft meer medisch-technische taken en geeft ook meer voor-

lichting. Deze veranderingen passen in de gesignaleerde (interna-

tionale) tendens tot taakdelegatie van de taken van de huisarts en

de professionalisering van de praktijkassistente.

Vanwege de ingrijpende veranderingen in de huisartsenzorg die

momenteel plaatsvinden, denken we dat de door ons gevonden

trend zeker nog zal doorzetten. De taakverschuiving zal een extra

impuls krijgen door de komst van de praktijkondersteuner, die

bovenop de bestaande formatie assistentie komt. Daardoor zal

het scala aan gedelegeerde taken uitbreiden. Ook zal er delegatie

aan anderen gaan plaatsvinden. Zo wordt er in Tiel een samen-

werkingsverband tussen huisartsen en zorgverzekeraar opgezet,

waarbij de huisartsen geen omkijken meer hebben naar de admi-

nistratieve en organisatorische werkzaamheden.19

Waar wij in ons onderzoek niet naar gekeken hebben, is de invloed

op de kwaliteit van zorg en de kosteneffectiviteit van deze taakher-

schikking.8 Om dit te evalueren moeten duidelijke en nieuwe para-

meters ontwikkeld worden, waarbij ook rekening gehouden moet

worden met juridische aspecten van taakdelegatie.

Hoewel patiënten over het algemeen taakherschikking steunen,

hebben zij behoefte aan informatie over de deskundigheid van

zorgverleners.10 Het is daarom niet alleen van belang dat zowel de

overheid als de huisartsenpraktijken zelf de patiënten hierover

informeren, maar ook dat de verantwoordelijkheid en het deskun-

digheidsgebied van de praktijkassistente duidelijk omschreven

worden.
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Nog iets langer geleden was de taak van de praktijkassistente wel

erg anders. Taylor geeft in Good general practice, een van de eerste

boeken over praktijkvoering, een lijstje van 40 taken. Naast de nog

steeds gebruikelijke taken rond de organisatie van het spreekuur

en visites en de medische administratie zijn er ook enkele wel heel

opvallende taken: ‘unlocking the waiting-room ten minutes before

the start of the surgery, (…) locking the waiting-room after sur-

gery; acting as chaperon for the examination of female patients;

paying staff, perhaps including the doctor’s domestic staff; paying

the doctor his pocket-money and perhaps his wife her house-

keeping money’, en als laatste: ‘seeing that car and driving 

licences and insurances are regularly renewed.’ Welke assistente

geeft haar baas nu nog zakgeld en verlengt zijn rijbewijs? (JZ)

Taylor S. Good general practice. A report of a survey. London: Oxford University
Press, 1954.

Intermezzo
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