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Inleiding

De reorganisatie van de zorg buiten kantooruren in de 
vorm van de dienstenposten heeft invloed op de kwaliteit 

van de palliatieve zorg [kader].1 Een groot deel van de pallia-
tieve zorg vindt thuis plaats. Dat is vooral in het laatste levens-
jaar van een patiënt het geval. In veel Europese landen be-
steedt men bij de ontwikkeling van de palliatieve zorg dan ook 
veel aandacht aan de eerste lijn.2 Nederlandse huisartsen vin-
den dat palliatieve zorg voor stervenden een belangrijk onder-
deel is van de integrale, continue en persoonlijke zorg waar ze 
naar streven. Tot het jaar 2000 deed de eigen huisarts voor de 
meeste patiënten de palliatieve zorg ook buiten kantooruren. 
Zowel patiënten als huisartsen beschouwden deze situatie als 
een waardevol element in de palliatieve zorg.3 De beschikbaar-
heid van de eigen huisarts is sterk veranderd na de komst van 
de huisartsenposten. Patiënten krijgen nu zorg van een dokter 
die ze niet kennen. Daarnaast worden diensten, in het bijzon-
der nachtdiensten, vaak gedaan door jonge huisartsen, die 
soms alleen werken als dienstdokter op een huisartsenpost.
 De reorganisatie in Nederland volgde op soortgelijke ver-
anderingen in de vroege jaren negentig in Engeland en Dene-
marken.4,5 Patiënten in Engeland, Denemarken en Nederland 
zijn over het algemeen positief over de zorg die ze krijgen van 
de huisartsenposten, maar spreken soms ook hun bezorgd-
heid uit over de kwaliteit van zorg die patiënten in de pallia-
tieve fase tijdens de diensten krijgen.6,7

 Een Engels onderzoek naar de ervaringen van patiënten 
in palliatieve zorg en hun verzorgers liet zien welke barrières 
zij ondervinden als ze buiten kantooruren zorg nodig hebben. 
Deze ontstonden vooral door hun eigen onzekerheden en de 
inadequate reacties van de huisartsenposten, die voorname-
lijk zijn ingericht op acute medische zaken en minder op het 
tegemoetkomen aan de behoeften rond de palliatieve zorg.8
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Doel De zorg buiten kantooruren is in Nederland gereorganiseerd, 
net als in Engeland en Denemarken. Huisartsen werken nu vanuit 
grootschalige huisartsenposten. Patiënten reageren in het alge-
meen positief, maar spreken soms ook hun bezorgdheid uit over 
de kwaliteit van zorg die patiënten in de palliatieve fase tijdens de 
diensten krijgen. In de palliatieve zorg is continuïteit van zorg van 
groot belang. Om die te garanderen is een adequate informatie-
overdracht nodig. In dit onderzoek zijn we nagegaan hoe het op de 
huisartsenpost staat met de beschikbaarheid van informatie over 
patiënten in palliatieve zorg, wat de inhoud van die informatie is 
en welk effect informatieoverdracht over deze patiëntengroep 
heeft.
Methode We hebben een exploratief onderzoek gedaan naar alle 
telefoontjes met betrekking tot palliatieve zorg die huisartsen ge-
durende een jaar met de centrale huisartsenposten van Amster-
dam hebben gevoerd.
Resultaten Het totale aantal telefoontjes over patiënten die pal-
liatieve zorg nodig hadden betrof 0,75% van alle telefoontjes naar 
de huisartsenpost. De huisartsen droegen informatie over in 25% 
van deze telefoontjes, maar als het een patiënt uit een verzor-
gingshuis betrof ging het om 12%. Bij patiënten die terminaal ziek 
waren steeg het aantal informatieoverdrachten naar 29%. Meest-
al betrof de informatie medische gegevens. In meer dan 90% van 
de gevallen ging het om informatie over de diagnose en huidige 
problemen, 45% betrof informatie over de wensen van de patiënt 
en 30% ging over de psychosociale situatie van de patiënt. De 
waarnemer legde een visite af na 53% van de telefoontjes over pa-
tiënten in palliatieve zorg. Als huisartsen informatie hadden over-
gedragen, kregen minder patiënten een verwijzing naar het zie-
kenhuis.
Conclusie Huisartsen schrijven in veel gevallen geen overdracht 
over hun patiënten in palliatieve zorg ten behoeve van de huisart-
senpost. Waarnemers die op de post werken moeten dus vaak 
palliatieve zorg verlenen in complexe situaties zonder dat ze ade-
quate informatie tot hun beschikking hebben. Het is belangrijk om 
huisartsen aan te moedigen en te trainen om deze informatie voor 
de huisartsenposten beschikbaar te maken.
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Wat is bekend?
 ▪ Sinds het ontstaan van de dienstenposten nemen waarne-

mende dokters ook een groot deel van de palliatieve zorg buiten 
kantooruren voor hun rekening.

 ▪ Continuïteit in de palliatieve zorg is belangrijk. Als de eigen 
huisarts niet zelf aanwezig kan zijn, is een adequate informatie-
overdracht belangrijk.

Wat is nieuw?
 ▪ Slechts in 25% van alle palliatieve contacten is een overdracht 

aanwezig, die vooral bestaat uit gegevens over de diagnose en 
huidige problemen.

 ▪ De helft van de telefonische contacten over palliatieve zorg 
resulteert in een visite door de waarnemer.

 ▪ De aanwezigheid van een overdracht hangt samen met min-
der verwijzingen naar een ziekenhuis.
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Methode
Het onderzoek vond plaats in de regio Amsterdam. De Stich-
ting HuisartsenDienstenposten Amsterdam (SHDA) beheert 
hier acht huisartsenposten waarbij alle 424 in de regio Am-
sterdam gevestigde huisartsen en ongeveer 800.000 inwoners 
zijn aangesloten. De meeste huisartsen werken zelf als waar-
nemer op de posten.
 Het betreft een cross-sectioneel exploratief onderzoek. Ge-
durende een jaar hebben we met behulp van Callmanager, het 
gegevensbestand dat de SHDA gebruikt, alle contacten met de 
huisartsenposten in Amsterdam over patiënten in palliatieve 
zorg in kaart gebracht. Voor dit onderzoek gebruikten we alle 
eerste palliatieve patiëntencontacten tussen 1 november 2005 
en 1 november 2006 met de Amsterdamse huisartsenposten.

Meetinstrumenten
Het aantal contacten en het soort (telefonisch consult, con-
sult, visite) verkregen we uit het jaarverslag van de SHDA. We 
screenden de records van alle telefoontjes in het Callmanager-
gegevensbestand elektronisch en identificeerden telefoontjes 
over palliatieve zorg door te zoeken op de tekstwoorden: ‘pal-
liatief’, ‘terminaal’, ‘kanker’, ‘carcinoom’, ‘inoperabel’, ‘morfine’ 
en ‘fentanyl’. Dat leverde 2304 records op die een van de on-
derzoekers (BS) heeft nagekeken, waarbij hij 1263 records die 
geen palliatieve zorg betroffen heeft verwijderd. De sensitivi-
teit van deze methode beoordeelden we door de resultaten van 
deze elektronische screening te vergelijken met de resultaten 
die we verkregen door alle gegevens over de periode van een 
maand handmatig na te lopen. Daarbij keek de onderzoeker of 
hij uit de context van het gehele geregistreerde consult alsnog 
kon opmaken dat het een palliatief consult betrof. Hij vond 
geen nieuwe records betreffende palliatieve zorg, waarop we 
besloten niet het hele bestand handmatig na te lopen.
 Om de onderzoeksvragen te beantwoorden haalden we de 
volgende gegevens uit de geselecteerde records:

 ▪ Vraag 1: de aan- of afwezigheid van overgedragen informa-
tie.

 ▪ Vraag 2: patiëntkenmerken (leeftijd, geslacht, verblijf-
plaats, de diagnose zoals gesteld door de waarnemer, en 
terminale fase, zoals beoordeeld door de waarnemer).

 ▪ Vraag 3: de inhoud van de overgedragen informatie (di-
agnose, prognose, medicatie, huidige problemen, zorg-
plan, kennis van de patiënt van de prognose, wensen van 
de patiënt, betrokken verzorgenden, eerdere contacten en 
beschikbaarheid van de eigen huisarts); uit een eerder on-
derzoek bleek dat waarnemers tevreden zijn met de kwa-
liteit van de overgedragen informatie als deze elementen 
aanwezig zijn.9

 ▪ Vraag 4: het soort contact met de waarnemer (telefonisch, 
consult, visite) en de zorg die de waarnemer leverde (me-
dicatie voorschrijven, alleen advisering, verwijzing voor 
opname).

We analyseerden de gegevens met SPSS 15.0. Voor alle varia-
belen berekenden we frequenties. Om te bepalen of patiënten 

 Uit recent onderzoek onder Amsterdamse huisartsen die 
zijn aangesloten bij de huisartsenpost blijkt dat huisartsen 
ontevreden zijn over de kwaliteit van de informatie die zij tot 
hun beschikking hebben over patiënten die palliatieve zorg 
krijgen.9

 Uit ander Engels onderzoek blijkt dat slechts weinig huis-
artsen routinematig informatie over hun patiënten in pallia-
tieve zorg naar de huisartsenpost sturen. De introductie van 
een speciaal faxformulier resulteerde in een toename van de 
informatieoverdracht.10,11

 Palliatieve zorg is vaak complex en vraagt om een deskun-
dig beleid, dat is gebaseerd op goede informatie. Als conti-
nuïteit in persoon niet mogelijk is, is een adequate overdracht 
van informatie belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te 
kunnen garanderen.12 Een tekort aan informatie kan leiden 
tot minder adequate symptoomcontrole en een toename van 
het aantal onnodige ziekenhuisopnamen. Bovendien voelen 
patiënten en hun verzorgers zich dan onzeker en onvoldoende 
ondersteund.13,14

 Huisartsen in Engeland zijn over het algemeen tevreden 
met de palliatieve zorg die de huisartsenposten leveren, maar 
dat geldt minder in de grote steden. Daar klagen huisartsen 
en wijkverpleegkundigen over de continuïteit van zorg, de 
kwaliteit van de adviezen, een afgenomen bereidheid om vi-
sites af te leggen en problemen bij het verkrijgen van medi-
catie.15 Patiënten en hun verzorgers vinden het moeilijk om 
de huisartsenpost te bellen. De beslissing om te bellen wordt 
sterk beïnvloed door psychosociale factoren en inhoudelijk be-
treft het vooral fysieke problemen. Positieve ervaringen van 
patiënten en verzorgers zijn gerelateerd aan een goede orga-
nisatie bij de huisartsenpost, vooral met betrekking tot infor-
matieoverdracht, en empathische reacties van assistentes en 
waarnemers.10

 Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de 
informatieoverdracht aan de huisartsenpost met betrekking 
tot patiënten in palliatieve zorg. Verder willen we nagaan wel-
ke invloed die informatie heeft op de zorg die de waarnemer 
levert.
We formuleerden de volgende onderzoeksvragen:

 ▪ In welk percentage van de contacten met de huisartsen-
post met betrekking tot patiënten in palliatieve zorg be-
schikte de post over informatie van de eigen huisarts?

 ▪ Welke patiëntkenmerken zijn gerelateerd aan die informa-
tieoverdracht?

 ▪ Wat is de inhoud van de overdrachten?
 ▪ Is er een relatie tussen de beschikbaarheid van informatie 

en de acties van de waarnemer?

Palliatieve zorg
Onder palliatieve zorg verstaan we zorg in de palliatieve fase van 
een ongeneeslijke ziekte, waarbij die fase de periode beslaat vanaf 
het moment dat genezing niet langer het doel van de behandeling 
is, tot aan het overlijden.16 Als men verwacht dat de patiënt op 
korte termijn (drie maanden of minder) overlijdt, spreekt men over 
palliatieve terminale zorg. Terminale zorg maakt dus onderdeel uit 
van de palliatieve zorg.
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laag (12,1%). Bij terminaal zieke patiënten vonden er in 29% van 
de gevallen overdrachten plaats. De inhoud van de overdracht 
bestond vooral uit ‘harde’ medische gegevens, terwijl infor-
matie over de wensen van de patiënt en de context waarin de 
zorg plaatsvindt veel minder vaak een plaats in de overdracht 
kreeg [tabel 2].
 De telefonische contacten over patiënten in palliatieve 
zorg vormden in de onderzoeksperiode 0,75% van alle telefo-
nische contacten [figuur]. Deze contacten resulteerden vaker 
in een visite (53%) dan de overige contacten (13%). De aanwe-
zigheid van een overdracht was niet bepalend voor de afhan-
deling (telefonisch advies of visite). Van de patiënten bij wie 
een overdracht had plaatsgevonden, kreeg 4,3% een verwij-
zing naar het ziekenhuis; als er geen overdracht was geweest, 
kreeg 15,1% een verwijzing. Bij gemiddeld 57,2% van de patiën-
ten in palliatieve zorg schreef de waarnemer medicatie voor 
[tabel 3].
 Verblijf thuis, pijn en hartklachten waren factoren die 
positief bijdroegen aan verwijzing naar het ziekenhuis. De 
aanwezigheid van een overdracht had hierop een negatieve 
invloed. De Nagelkerke R2 voor dit model was 0,209, dat wil 
zeggen dat dit model bij benadering 21% van de va riantie ver-
klaart [tabel 4].

Beschouwing
De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn dat de 
eigen huisarts in 25% van de contacten informatie had over-
gedragen en dat die overdracht meestal medische gegevens 
betrof. Voor de groep patiënten boven de 90 jaar vonden we 
slechts in 10,5% van de contacten een overdracht. De huisart-
sen droegen minder informatie over met betrekking tot de 
wensen van de patiënt en diens persoonlijke situatie. Bij pa-
tiënten in verzorgingshuizen vond maar in 12% van de con-
tacten informatieoverdracht plaats. De meerderheid van alle 
contacten over patiënten met palliatieve zorg betrof termi-
nale patiënten, en voor deze patiënten schreven de huisartsen 
in verhouding vaker overdrachten.

voor wie informatie van de eigen huisarts beschikbaar was 
verschilden van patiënten bij wie dat niet het geval was, ge-
bruikten we chi-kwadraattoetsen voor de variabelen geslacht, 
verblijfplaats, ziektediagnose, al dan niet terminaal zijn, het 
soort contact en de door de waarnemer geleverde zorg.
 We voerden een logistische regressieanalyse uit om de sa-
menhang vast te stellen tussen verwijzing naar het zieken-
huis, leeftijd, verblijfplaats (thuis, verzorgingshuis), al dan 
niet terminaal zijn, wel of geen overdracht en de contactrede-
nen (pijn, hart- en vaatklachten, buikklachten, longklachten, 
urinewegsymptomen, psychische klachten en overige klach-
ten).

Resultaten
Gedurende de onderzoeksperiode namen patiënten of verzor-
genden in totaal 137.828 keer telefonisch contact op met de 
huisartsenposten in Amsterdam. Het ging 1041 keer om een 
patiënt in palliatieve zorg, waarbij het 553 verschillende pa-
tiënten betrof. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 
73,5 jaar. De waarnemers noteerden de diagnose kanker het 
meest als onderliggend lijden (76,5%). In 16,1% was het onder-
liggend lijden niet bekend. Van alle patiënten in palliatieve 
zorg die de waarnemers zagen voldeed 71,8% aan onze defini-
tie van terminaal zieke [tabel 1].
 Bij 141 patiënten was er informatie aan de huisartsenpost 
overgedragen (25,5%). Hier valt de groep patiënten boven de 90 
jaar op. Bij hen was slechts in 10,5% een overdracht aanwezig. 
Voor patiënten in verzorgingshuizen was de overdracht ook 

Tabel 1 Overdracht aan de huisartsenpost en patiëntkenmerken

Patiëntkenmerken Geen overdracht Wel overdracht  

n = 412 (74,5%) % n = 141 (25,5%) % p

Geslacht 0,459

 ▪ Man 216 52,4 79 56,0

 ▪ Vrouw 196 47,6 62 44,0

Leeftijd ( jaren) 0,220

 ▪ < 60 79 19,2 30 21,2

 ▪ 60-70 78 18,9 34 24,1

 ▪ 71-80 108 26,2 29 20,6

 ▪ 81-90 96 23,3 42 29,8

 ▪ > 90 51 12,4 6  4,3

Gemiddeld (sd) 73,5 (14,2)

Verblijfplaats 0,002

 ▪ Thuis 339 82,3 131 92,9

 ▪ Verzorgingshuis 73 17,7 10  7,1

Diagnose 0,951

 ▪ Kanker 298 72,3 125 88,7

 ▪ Hartfalen 16  3,9 5  3,5

 ▪ COPD 11  2,7 4  2,8

 ▪ Neurologisch 3  0,7 2  1,4

 ▪ Onbekend 84 20,4 5  3,5

Terminaal? 0,003

 ▪ Terminaal ziek 282 68,4 115 81,6

 ▪ Niet terminaal ziek 130 31,6 26 18,4

Tabel 2 Inhoud van de overdracht van huisarts naar huisartsenpost

Inhoud overdracht (n = 141) %*

Diagnose 97,2

Huidige problemen 90,1

Medicatie 84,4

Relevante beleidswijzigingen 72,3

Prognose 52,5

Wensen van de patiënt 44,7

Informatie over de verzorgers 41,8

Voorgaande contacten 41,8

Kennis van de patiënt over de diagnose 40,4

Andere betrokken professionals 39,0

Psychosociale context 30,5

Beschikbaarheid van de eigen huisarts  9,9

* Percentage overdrachten waarin de huisarts over dit item informatie 
verstrekte

bsl-h&w 11-08.indb   424 21-07-11   13:22



4255 4 (8) augus t us 2011 huis art s &  we tensch ap

onder zoekonder zoek

aan informatie ertoe kan leiden dat men de symptomen min-
der goed onder controle krijgt en dat er sprake is van een toe-
name van onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis.13 Wij 
vonden dat huisartsen bij een bruikbare overdracht minder 
patiënten doorverwezen. Of deze ziekenhuisverwijzingen 
noodzakelijk waren of niet is een interessant onderwerp voor 
verder onderzoek.

 Als er een overdracht had plaatsgevonden kregen patiën-
ten minder snel een verwijzing naar een ziekenhuis. Het aan-
tal telefonische contacten over palliatieve patiënten bedroeg 
slechts 0,75% van het totaal van de telefonische contacten met 
de huisartsenpost.

Vergelijking met bestaande literatuur
Hoewel huisartsen zich bewust zijn van het belang van in-
formatieoverdracht stellen ze de huisartsenposten vaak niet 
op de hoogte van de problemen en behoeften van hun pa-
tiënten met palliatieve zorg.17,18 Eerdere onderzoeken sugge-
reren dat de continuïteit van zorg bedreigd wordt als er op de 
huisartsenpost onvoldoende informatie beschikbaar is.10 Een 
speciaal faxformulier voor de overdracht van informatie voor 
huisartsen resulteerde in een toename van het aantal over-
drachten.11

 Huisartsen hebben het belang van een overdracht en de 
kwaliteit van de overgedragen informatie aan de hand van 
een webenquête beoordeeld.9 Daarbij vonden ze informatie 
over de diagnose, het al dan niet terminaal zijn van de patiënt 
en de gebruikte medicatie belangrijk, naast informatie over 
de door de patiënt gewenste behandeling, veranderingen in 
het ziekteproces en de wensen van de patiënt met betrekking 
tot het levenseinde. Ze stelden ook informatie op prijs over de 
persoonlijke situatie van de patiënt.
 Wij vonden dat er maar in 25% van alle palliatieve contac-
ten een overdracht had plaatsgevonden en dat die overdracht 
vooral gegevens betrof over de diagnose en de huidige pro-
blemen. Andere gegevens troffen we veel minder aan, wat de 
bruikbaarheid van de overdracht niet erg groot maakt.
 In een rapport uit Engeland over de relevantie van infor-
matieoverdracht stelden de onderzoekers vast dat een tekort 

Tabel 3 Overdracht aan de huisartsenpost en actie van de waarnemer

Totaal Geen overdracht Wel overdracht p

n = 553 % n = 412 74,5% n = 141 25,5%

Actie waarnemer 0,009

 ▪ Advies zonder medicatie 164 29,7 120 29,1 44 31,2

 ▪ Medicatie voorgeschreven 316 57,1 227 55,1 89 63,1

 ▪ Verwijzing naar ziekenhuis  68 12,3  62 15,1  6 4,3

 ▪ Onbekend   5 0,9   3 0,7  2 1,4

Tabel 4 Logistische regressie: determinanten van verwijzing naar het ziekenhuis

OR
Gecorrigeerd

95%-BI Wald p OR
Niet gecorrigeerd

95%-BI
Niet gecorrigeerd

Verblijfplaats (huis versus verzorgingshuis)
Informatieoverdracht (ja versus nee)
Terminaal ziek (ja versus nee)
Leeftijdsgroep (jonger versus ouder)
Kanker (ja versus nee)
Pijn als RFE (ja versus nee)
Hartklachten als RFE (ja versus nee)
Maag-/darmklachten als RFE (ja versus nee)

1,984
0,258
0,621
0,798
1,290
0,480
6,984
1,627

0,514-7,659
0,106-0,628
0,355-1,087
0,627-1,016
0,353-4,721
0,235-0,978
1,168-41,774
0,804-3,294

0,988
8,925
2,783
3,343
0,148
4,087
4,536
1,829

0,320
0,003
0,095
0,067
0,700
0,043
0,033
0,176

4,204
0,252
0,420
0,683
1,983
0,377
14,937
2,646

1,289-13,716
0,107-0,598
0,250-0,706
0,553-0,842
0,590-6,660
0,197-0,772
2,682-83,195
1,406-4,980

Nagelkerke R2 0,209

RFE = reason for encounter, ofwel contactreden

Figuur   Contacten over palliatieve zorg en de informatieoverdracht aan de huisartspost

totale aantal telefonische contacten: n = 137.828

telefonisch consult 71.672 (52%)
consult 48.239 (35%)
visite 17.917 (13%)

telefonische contacten betre�ende palliatieve zorg: n = 1041 (0,75%) 

telefonisch consult 481 (46%)
consult 9 (0,9%)
visite 551 (53%)

patiënten over wie men belde: n = 553

telefonisch consult 255 (46%)
consult   5 (0,9%)
visite 293 (53%)

patiënten voor wie een overdacht aanwezig was: n = 141 

telefonisch consult 69 (49%)
consult 0 (0%)
visite 72 (51%)
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Aanbevelingen
Huisartsenposten moeten een effectief informatieover-
drachtsysteem ontwikkelen en implementeren. Huisartsen 
dienen zich ervan bewust te zijn dat het mogelijk nadelig kan 
uitpakken voor hun patiënten in palliatieve zorg als ze infor-
matie over de zorg niet overdragen. Daarom moeten ze leren 
om dit adequaat te doen.
 Als het elektronisch patiëntendossier buiten kantooruren 
toegankelijk wordt, dan zou dit een overdracht moeten bevat-
ten waarin voor waarnemers relevante informatie staat. Een 
toename van het aantal overdrachten door huisartsen aan de 
huisartsenpost zou de palliatieve zorg door de huisartsenpos-
ten kunnen verbeteren. ▪
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 Dat er minder overdrachten plaatsvinden voor patiënten 
die in verzorgingshuizen wonen zouden we kunnen verklaren 
aan de hand van de opvatting van huisartsen, die vinden dat 
de zorg voor deze patiënten en de beschikbaarheid van infor-
matie een verantwoordelijkheid is van het personeel van het 
verzorgingshuis. Van deze patiënten is ook vaak ter plekke 
een dossier aanwezig. Slechts weinig verzorgenden in een 
verzorgingshuis hebben voldoende training in de zorg met 
betrekking tot het levenseinde. Het is daarom belangrijk dat 
huisartsen bijdragen aan de continuïteit van zorg door infor-
matie te verschaffen aan de huisartsenpost.19

 Huisartsen dragen ook minder informatie over met be-
trekking tot de groep oudste patiënten. Dat kan komen door-
dat het vaak complexe problemen betreft die samenhangen 
met comorbiditeit. Maar ook hier is vaak een zorgmap aanwe-
zig die de beschikbare medische informatie bevat.
 Als men buiten kantooruren telefonisch contact zoekt voor 
een patiënt met palliatieve zorg, dan is deze patiënt vaak al 
terminaal. Dit pleit ervoor om op deze contacten sneller met 
een visite te reageren.

Sterke en zwakke punten
Een sterk punt is dat een onderzoek als dit in Nederland nog 
niet eerder is gedaan. Het geeft het beeld van alle eerste con-
tacten met een huisartsenpost die betrekking hebben op pal-
liatieve zorg, in een grootstedelijk gebied en gedurende een 
periode van een jaar. We hebben ook voor alle patiënten over 
wie was gebeld de beschikbaarheid van overdrachten onder-
zocht. Een beperking is dat we niet weten hoe vaak huisartsen 
een overdracht hebben geschreven voor een patiënt voor wie 
niet gebeld was. Het is dus mogelijk dat huisartsen meer over-
drachten schrijven, maar dat die nooit gebruikt worden.

Conclusie
Ondanks het belang van continuïteit van zorg in de termi-
nale fase dragen huisartsen voor de meerderheid van hun pa-
tiënten in palliatieve zorg nauwelijks schriftelijke informatie 
over. Als ze het wel doen, is die informatie voornamelijk be-
perkt tot medische gegevens. Informatie over de persoonlijke 
situatie van de patiënt en over zijn wensen ontbreekt vaak.
 Waarnemers bij de huisartsenpost zijn dus genoodzaakt 
palliatieve zorg te verlenen in complexe situaties zonder dat 
ze over adequate informatie over een patiënt beschikken. Ze 
zullen zich beter ondersteund voelen als deze informatie be-
schikbaar is. Mogelijk kunnen ze dan (onnodige) ziekenhuis-
opnamen vermijden.

bsl-h&w 11-08.indb   426 21-07-11   13:22


