
 

 

 University of Groningen

Medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk
Lege, Willem Adrianus de

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2002

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Lege, W. A. D. (2002). Medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/7f19bab7-a5d7-442e-bd01-ff89021f191d


hoofdstuk 11: conclusies, beschouwing en aanbevelingen 223

11 Conclusies, beschouwing en aanbevelingen

11.1 Conclusies

Het doel van deze studie is de achtergronden van het zorggebruik in de huisartspraktijken op Urk te on-
derzoeken en waar mogelijk te verklaren. De conclusies uit de hoofdstukken 4 tot en met 10 worden
hieronder samengevat.

Zorgvraag, taakuitoefening en zorggebruik

Zorgvraag
De zorgvraag op Urk is iets groter en serieuzer dan de zorgvraag in Nederland. Op Urk gaat het vergele-
ken met Nederland om minder klachten en meer trauma’s, chronische ziekten, psychische klachten en
zwangerschap (hoofdstuk 5).
Zorggebruik, verwijscijfer
Het blijkt dat het verwijscijfer op Urk belangrijk lager is dan in Nederland (-14.5%); blijft het cluster
‘zwangerschap’ buiten de vergelijking, dan is het verschil nog groter (-17.9%).
Het verschil in samenstelling van de totale zorgvraag exclusief zwangerschap heeft per saldo een verla-
gend effect op het verwijscijfer (-3.4% van het Nederlandse verwijscijfer). Dat betekent een netto ver-
wijscijfer dat 14.4% lager is dan het Nederlandse verwijscijfer. Dit is het resultaat van de taakuitoefening
op Urk. De conclusie is dan ook dat verschil in samenstelling van de zorgvraag weliswaar bijdraagt aan
het lagere verwijscijfer, maar dat verschil in taakuitoefening toch beduidend meer invloed heeft (hoofd-
stuk 7).
Taakuitoefening
Het gegeven dat de Urker in vergelijking met de gemiddelde Nederlander aanzienlijk minder van de
specialist gebruik maakt, maar even vaak wordt opgenomen in het ziekenhuis wijst erop dat de ‘Urker’
zorgvraag bij de specialist relatief ernstig is. En dat kan erop wijzen dat de Urker huisartsen gerichter
verwijzen dan de gemiddelde Nederlandse huisarts (hoofdstuk 4). Gezien het minder vaak verwijzen naar
de specialist bij een scala van klachten en aandoeningen, vindt op Urk een hogere mate van substitutie
plaats. In dat kader worden bepaalde behandelingen vaker uitgevoerd. Voor zover kan worden nagegaan
zijn die behandelingen doelmatig; dat wil zeggen conform richtlijnen uit de literatuur en het  kwaliteits-
concept van de auteur. Bij doelmatigheid gaat het om een ‘geneeskundige’ afweging van baten en kosten
van de behandeling (hoofdstuk 2 par. 4 en hoofdstuk 8 par. 4.1). Verder valt op dat de Urker huisartsen
niet alleen terughoudend zijn met verwijzen naar de specialist, maar ook met medicamenteus behandelen
en met verwijzen naar de fysiotherapeut. De conclusie is dat de taakuitoefening op Urk doelmatiger is dan
gemiddeld in Nederland (hoofdstuk 8).
Zorggebruik, totaal
Het totale zorggebruik lijkt globaal te kunnen verklaard door de specifieke taakuitoefening en de zorg-
vraag (hoofdstuk 8).
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Beïnvloedende factoren

Van de kant van de bevolking

De attitude ten aanzien van gezondheid en ziekte en ten aanzien van (het gebruik van) de gezondheids-
zorg is een belangrijke factor bij zorgvraag en taakuitoefening. In vergelijking met de Nederlandse bevol-
king dicht de Urker bevolking minder invloed toe aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed
op de eigen gezondheidstoestand; het lijkt erop dat men andere, niet in de vragenlijst opgenomen, factoren
van belang acht. Gelet op de religieuze achtergrond van de Urkers, is het zeer wel mogelijk dat de uitslag
geheel anders zou zijn uitgevallen als in de vragen in plaats van de woorden ‘toeval’ en ‘geluk’ meer
religieuze formuleringen waren gebruikt. Men dicht in ieder geval minder invloed toe aan de rol van de
arts. Dit wijst erop dat de Urkers minder hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van de gezondheidszorg.
Verder blijkt de Urker bevolking minder geneigd te zijn om medische hulp te zoeken bij alledaagse aan-
doeningen dan de Nederlandse bevolking. De Urker zoekt bij psychosociale problemen vooral hulp bij
ouderling of diaken.
De achtergronden van deze houding kunnen voor een belangrijk deel worden gevonden binnen de Urker
gemeenschap. Het kerkelijk leven, het gezin en de hechte sociale netwerken vangen veel personen met
(gezondheids)problemen op, waardoor de vraag naar gezondheidszorg wordt beperkt (hoofdstuk 4). Mis-
schien speelt tevens de specifieke volksaard en mentaliteit een rol (hoofdstuk 1).

Invloed op de zorgvraag
De besloten gemeenschap van de voormalige eilandbevolking zal verband houden met de hogere prevalentie
van enige deels erfelijk bepaalde ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes; maar ook de leefstijl van
vooral de Urker mannen, zoals roken en overgewicht, zal hieraan bijdragen. De aard van het meest voorko-
mende werk (visserij, visverwerkende industrie, scheepswerf en aanverwante industrie) is terug te vinden in
de hoge prevalentie van erysipeloid, trauma’s en overbelastingsklachten van het bewegingsapparaat. De
sterk religieuze achtergrond van de Urkers heeft vrijwel zeker te maken met het veel voorkomen van zwan-
gerschap op Urk.
In overeenstemming met de attitude van de bevolking is de bevinding dat bijvoorbeeld bij  klachten, alle-
daagse aandoeningen, psychische klachten, varices, hypertensie de ervaren gezondheidstoestand op Urk
slechter is en tegelijk de zorgvraag kleiner of niet in verhouding groter is dan in Nederland. Het lijkt erop dat
men alleen naar de dokter gaat als de klacht - medisch gezien - relatief ernstig is en als er überhaupt een
klacht is; misschien spelen attitude en volksaard een rol bij de relatieve lage zorgvraag voor hypertensie
(hypertensie geeft meestal geen klachten en in het algemeen is aanpassing van de leefstijl nodig).
De conclusie is dat genetische factoren, leefstijl, werk, religie en attitude ten aanzien van gezondheid en
gezondheidsvoorzieningen op Urk de relatief grote en serieuze zorgvraag voor een belangrijk deel verklaren
(hoofdstuk 5).

Invloed op de taakuitoefening
Door de attitude van de bevolking krijgt de Urker huisarts te maken met enerzijds een wat ernstiger, maar
(daardoor) ook duidelijker, zorgvraag en anderzijds met een patiënt die minder hoge verwachtingen lijkt
te hebben van de medische zorg. Dit betekent dat de huisarts ‘gewoon’ zijn werk kan doen; defensief
handelen en medicalisering en daarmee overbodige en onwenselijke onderzoeken en behandelingen zul-
len minder vaak aan de orde zijn. Uit de waardering voor het werk van de huisarts (hoofdstuk 4) kan
worden afgeleid dat de taakuitoefening grotendeels strookt met het verwachtingspatroon van de patiënten.
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Men kan er zich in vinden dat de huisartsen veel in eigen hand houden; soms zelfs vindt men de huisart-
sen niet terughoudend genoeg met verwijzen naar de specialist. De conclusie luidt dat de attitude van de
Urker bevolking in belangrijke mate bijdraagt aan de hoge doelmatigheid van de taakuitoefening.

Van de kant van de structuur

Regiokenmerken/ beschikbaarheid zorgvoorzieningen
De ligging van Urk (op het platteland, in het noorden van Nederland, met het dichtstbijzijnde ziekenhuis
op 13 km afstand) impliceert enige afstand tot tweedelijns zorgvoorzieningen. Net als in de meeste ver-
gelijkbare regio’s worden op Urk de begeleiding van zwangerschap en de EHBO-functie volledig door de
huisartsen verzorgd, hetgeen tot uitdrukking komt in de cijfers van zorgvraag, taakuitoefening en zorgge-
bruik. Het ‘zorggebruikprofiel’ van de Urker praktijken blijkt wat betreft verschillen met het landelijk
profiel op veel punten overeen te komen met het profiel van praktijken die op een of meer regiokenmer-
ken vergelijkbaar zijn met de Urker praktijken. Dit bevestigt nog eens bestaande literatuurgegevens over
regiokenmerken en zorggebruik. Waarschijnlijk moet de oorzaak van een deel van het extra grote verschil
op Urk worden gezocht in de specifieke situatie, waarin sprake is van de combinatie van de drie genoem-
de structuurkenmerken, van het ontbreken van een vrij toegankelijke EHBO bij het ziekenhuis en van een
lage beschikbaarheid van psychiatrische hulpverlening op en rond Urk.
Het zorggebruik op Urk vertoont dus overeenkomst met plaatsen met vergelijkbare regiokenmerken. In
hoeverre ook de zorgvraag en de taakuitoefening overeenkomen, is niet onderzocht.
Bij de regiofactor speelt vermoedelijk niet alleen de beschikbaarheid van zorgvoorzieningen, maar ook en
vooral de attitude van de praktijkbevolking een belangrijke rol (Kruidenier, 1977).

Aspecten van de praktijkvoering
Samenwerking. De samenwerking tussen de Urker huisartsen onderling heeft extra faciliteiten voor dia-
gnose (ecg, proctoscopie) en behandeling (intercollegiaal verwijzen) opgeleverd, met als gevolg een
hogere doelmatigheid bij de behandeling van de betreffende problematiek. Samenwerking van de huisart-
sen met de opticien heeft vrijwel zeker bijgedragen aan de hogere doelmatigheid bij de behandeling van
refractieafwijkingen, samenwerking met assistentes en wijkverpleging heeft hogere doelmatigheid bij de
behandeling van diabetes opgeleverd (hoofdstuk 8). Andere aspecten van de samenwerking, zoals structu-
reel overleg, beleidsvorming, delegeren van niet-patiëntgebonden taken, zijn niet onderzocht, maar heb-
ben in de beleving van de Urker huisartsen verschillende positieve effecten, waaronder vergroting van het
werkplezier en het creëren van een gevoel van veiligheid.
Structurele drukte. De beperkte drukte bij de Urker huisarts heeft te maken met het gegeven dat de Urker
patiënt in het algemeen minder vaak wordt teruggezien (hoofdstuk 8).
Praktijkorganisatie. De Urker huisarts heeft relatief veel telefonische contacten en relatief weinig spreek-
uurcontacten. Wat betreft het meer gebruik maken van de telefoon waren de Urker huisartsen er al vroeg
bij (hoofdstuk 9). In de praktijken wordt relatief veel gedelegeerd op medisch-technisch gebied aan de
assistente. De assistente heeft het, in tegenstelling tot de huisarts, relatief druk: meer contacten voor her-
haalmedicatie, waarschijnlijk ook meer persoonlijke contacten dan haar collega in de Nederlandse norm-
praktijk. Een belangrijke reden dat de Urker assistente al dat werk aan kan, is waarschijnlijk de organisa-
tie van het systeem van herhaalmedicatie: gebruikersvriendelijke administratieve afhandeling en niet
telefonisch. De praktijkorganisatie kan op de genoemde punten efficiënt genoemd worden.
De conclusie is dat de samenwerking op Urk een gunstige invloed heeft op de doelmatigheid van de
taakuitoefening bij een aantal aandoeningen. In het algemeen kan de conclusie zijn dat de intensieve
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samenwerking, de beperkte drukte bij de huisarts en de efficiënte praktijkorganisatie de kans op een
kwalitatief goede huisartsenzorg en (daarmee) de kans op een doelmatige taakuitoefening verhogen
(hoofdstuk 9).

Van de kant van de huisartsen

Urker huisartsen lijken een relatief groot zelfvertrouwen te hebben. Ze zijn meer gericht op de toekomst,
op verandering van het gedrag, de leefstijl van de patiënt. Ze leggen veel nadruk op de eigen verantwoor-
delijkheid van de patiënt. Er is sprake van een ‘geïntegreerde’ werkstijl (Mokkink, 1986), een werkstijl
die gunstig genoemd kan worden voor doelmatig huisartsgeneeskundig handelen. De Urker huisartsen
gaan wat beter om met onzekerheid en zijn mogelijk meer bereid om risico te nemen; dit zijn positieve
eigenschappen als het gaat om het beperken van terugbestellen en het delegeren van werk, gunstig voor
respectievelijk de structurele drukte en de praktijkorganisatie. Voor samenwerking zijn goed omgaan met
onzekerheid, de bereidheid risico te nemen, een brede taakopvatting, een onafhankelijke en open opstel-
ling ten opzichte van de specialist, het ervaren van een gevoel van uitdaging, gunstige eigenschappen.
Tijdens het consult wordt altijd onderhandeld. Mogelijk is er een verband tussen de attitude van de Urker
huisartsen en de gevonden doelmatige taakuitoefening. De brede taakuitoefening, met voor de patiënt
duidelijk zichtbare zaken als medisch-technische behandeling en verloskunde, zal zeker bijdragen aan een
beeldvorming waarbij de huisarts een duidelijke en belangrijke plaats heeft bij de aanpak van de zorg-
vraag.
De conclusie luidt dat de Urker huisartsen een attitude hebben met een gunstige invloed op de praktijk-
voering en mede daardoor op de taakuitoefening (hoofdstuk 10).
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11.2 Beschouwing en aanbevelingen

Materiaal en methode

Beperkingen inherent aan de studieopzet
De notie om ter beantwoording van de vraagstelling een breed, inventariserend onderzoek op Urk te doen,
heeft tot gevolg gehad dat er veel is gemeten aan het zorggebruik en aan factoren waarvan bekend is dat zij
invloed hebben op het zorggebruik. Dit heeft veel tijd en energie gekost. Diep ingaan op bepaalde factoren
die naar verwachting een grote invloed zouden kunnen hebben op de medische consumptie op Urk, was
natuurlijk zeer wenselijk geweest, maar de gelegenheid daartoe was binnen de gekozen opzet en de beschik-
bare mankracht en mogelijkheden beperkt.
De keuze voor de Nationale studie wat betreft methode en referentie bracht met zich mee dat  beperkingen
moesten worden aanvaard. Het Nivel heeft vooral om logistieke en financiële  redenen de duur van de
registratieperiode beperkt tot 3 maanden, alleen bij sommige deelprojecten (chronische ziekten, langer
durende psychische ziekten) is langer geregistreerd. In de literatuur is op die korte periode veel kritiek
geuit (zie ook 2.2.3). Ook in dit onderzoek lopen we op tegen de beperkingen van de korte
registratieperiode, vooral bij de bestudering van zorggebruik en taakuitoefening bij sommige chronische
ziekten en bij de analyse van de verrichting ‘terugbestellen’.
Vanwege de tijdsspanne tussen het onderzoek op Urk en de Nationale studie (4 jaar) kunnen de cijfers van
Urk beïnvloed zijn door veranderingen in vraag en aanbod in de gezondheidszorg na de Nationale studie. In
dit onderzoek is enige malen opgemerkt dat deze factor een rol zou kunnen spelen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de veranderde diagnostiek van galstenen en maag- en darmproblematiek en de ruimere mogelijkhe-
den voor de huisarts om die onderzoeken aan te vragen; dat vormt mogelijk een verklaring voor een deel
van bepaalde verschillen in aanvragen voor externe diagnostiek (zie ook 8.4.3). Het steeds intensiever
gebruik maken van de telefoon door patiënt en huisarts verklaart waarschijnlijk een deel van het grote
verschil in aantal telefonische contacten tussen Urk en de Nationale studie (zie ook 9.6). Toch is de in-
schatting dat vraag en aanbod in de gezondheidszorg in de periode tussen 1987 en 1991 niet dusdanig zijn
veranderd dat de getrokken vergelijking tussen het onderzoek op Urk en de Nationale studie niet verde-
digbaar zou zijn.
De groep huisartsen op Urk is klein. Dat heeft gevolgen voor de interpretatie van bepaalde verschillen. De
attitudecijfers van de huisartsenenquête kunnen slechts een indruk geven. Dat is jammer met het oog op het
belang van de attitude voor de taakuitoefening (hoofdstuk 10). Het kleine aantal praktijken en het feit dat
gebruik is gemaakt van één veldwerker/organisator/ codeur, heeft er misschien toe geleid dat, in vergelijking
met de referentiestudie, minder zal zijn gemist bij de contactregistratie. Dit kan relatief hogere cijfers wat
betreft zorgvraag en zorggebruik hebben opgeleverd; in ieder geval zijn lagere cijfers op Urk dan werkelijk
lager. Bij fracturen en ‘contusies/ distorsies’ kan het ook hebben geleid tot cijfers die niet goed vergelijkbaar
zijn met de Nederlandse cijfers (hoofdstukken 5 en 7). De kans op invloed van diagnostische
interdoktervariatie op de cijfers is bij een klein aantal huisartsen en één codeur extra groot (zie ook 2.2.8).
Daarom is overgegaan tot verregaande clustering van diagnoses (hoofdstukken 3 en 5), zoals ook in de
literatuur als oplossing is aangeven (Schellevis e.a., 1999; Hofman, 2000). Dit lijkt het gewenste effect te
hebben gehad. Maar clusteren heeft ook nadelen. In geval van grote verschillen in prevalentie bij de
verschillende diagnoses binnen een cluster, is het mogelijk dat verschillen in zorggebruik bij dat cluster
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niet goed te begrijpen zijn (hoofdstukken 7 en 8). Verder verhindert grove clustering de toetsing met be-
hulp van NHG-standaarden (hoofdstuk 8).

Beperkingen ten gevolge van gemaakte keuzen binnen de studieopzet
De gegevens van de enquête bij de bevolking. Het gebruik van niet geheel dezelfde vragenlijsten, het verschil
in afname van de vragenlijsten (schriftelijk in plaats van mondeling), het verschil in leeftijdsverdeling van de
onderzoekspopulaties en het verschil in steekproeftrekking hebben consequenties voor de vergelijkbaarheid
van de Urker resultaten en de resultaten van de Nationale studie. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan, maar
beperkingen waren onvermijdelijk. Dat is jammer, zeker gezien de belangrijke invloed die de attitude van de
bevolking op het zorggebruik heeft (hoofdstuk 4).
Het is de vraag of de formulering van de vragen altijd voorspelbare associaties oproept bij respondenten.
Mogelijk zou de Urker bevolking bij de beantwoording van de vragenlijst gericht op de
gezondheidsspecifieke beheersingsoriëntatie (hoofdstuk 4, paragraaf 4.2) meer invloed toegekend hebben
aan de factor ‘toeval’, als deze was geformuleerd in meer religieuze zin.
De opzet om referentiecijfers zoveel mogelijk te betrekken uit gepubliceerde gegevens van de Nationale
studie, blijkt enige beperkingen te hebben opgeleverd. Resultaten van vergelijking met de ene
referentiegroep zijn, hoewel niet in directe zin, gebruikt bij de ordening van resultaten van vergelijking met
een andere referentiegroep. Weliswaar heeft dit geen consequenties voor de getrokken conclusies, maar het
verdient geen schoonheidsprijs (hoofdstuk 8). Het zorggebruik met betrekking tot het verwijzen naar de
specialist is geanalyseerd op diagnoseniveau, het overige zorggebruik op het niveau van de totale zorgvraag.
Hierdoor was het ‘overige zorggebruik’ slechts globaal te verklaren (hoofdstuk 8).
Bij de analyse van enige structuurvariabelen is uitgegaan van het totale zorggebruik, vooral vanwege de
gemakkelijke beschikbaarheid van de benodigde referentiecijfers (hoofdstuk 9). In feite is nu echter niet
duidelijk in hoeverre verschil in zorgvraag en verschil in taakuitoefening een rol spelen. Correctie voor
verschil in zorgvraag, zoals bij de analyse van de verwijscijfers (hoofdstuk 7), was wenselijk geweest, maar
heeft niet plaatsgevonden vanwege de benodigde extra investeringen in tijd en geld.

Beperkingen door de referentiecijfers
Door problemen met het identificeren van contacten voor een herhaalrecept in de referentiestudie, zijn
sommige cijfers niet vergelijkbaar (‘alle contacten’, ‘contacten met de assistente’, aantal contacten per
episode), waardoor tevens de analyse van de verrichting ‘behandelen met medicatie’ wordt bemoeilijkt
(hoofdstukken 6 en 8). Omdat in het referentiemateriaal contacten in verband met verloskunde moeilijk
waren te identificeren is ervoor gekozen om het aantal huisartscontacten ‘zonder verloskunde’ op Urk te
vergelijken met het (totaal) aantal huisartscontacten van de referentiestudie.

Resultaten van dit onderzoek en de hedendaagse situatie op Urk
De gegevensverzameling van dit onderzoek heeft plaats gevonden in 1991. Om een aantal redenen, waarvan
de belangrijkste is gebrek aan tijd (de onderzoeker is fulltime huisarts) heeft de afronding van het onderzoek
erg lang op zich laten wachten. De vraag is dan ook actueel in hoeverre de resultaten van dit onderzoek nog
steeds een goed beeld van de situatie op Urk geven.
De bevolking in het algemeen en een traditionele bevolking zoals op Urk in het bijzonder verandert waar-
schijnlijk niet zo snel. De Urkers zijn in meerderheid nog steeds visser of visverwerker, nog steeds zeer
kerkelijk, en krijgen nog steeds veel kinderen. Urk is mede door de bevolkingsaanwas verder gegroeid; in
hoofdstuk 1 is daarover een en ander opgemerkt. Misschien is de Urker bevolking meer op de wereld buiten
Urk georiënteerd geraakt, want Urkers reizen tegenwoordig veel vaker en verder dan 10 jaar geleden.
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Van de kant van de huisartsen valt te melden dat in een van de praktijken een huisarts is opgevolgd (1992)
en dat er sinds 1994 zes huisartspraktijken op Urk zijn. Er is verder gebouwd aan samenwerking en prak-
tijkorganisatie. Dat heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden voor verwijzing naar een
collega-huisarts (onderzoek en behandeling volgens Cyriax bij aandoeningen van het bewegingsapparaat
en varicesbehandeling middels scleroseren). Verder werken de Urker huisartsen sinds 1996 op één com-
putersysteem, met onderlinge communicatie. Door de directe beschikbaarheid van informatie en de mo-
gelijkheid het contact volledig te verwerken betekende dit een enorme verbetering van de waarneming in
vakantietijd en tijdens diensten en een dramatische vermindering van de werklast na vakanties. Het had
een positief effect op de praktijkorganisatie en op de communicatie tussen huisarts en assistente. Het
leidde via standaardisatie en classificatie ook tot uniforme verslaglegging/ registratie, met als gevolgen
het toegankelijker maken van de gegevens (zoekacties, overzichten, lijsten) en het stimuleren van farma-
cotherapeutisch overleg en toetsing. Het systeembeheer werd neergelegd bij degene die dat goed af gaat
(en er dus weinig last van ondervindt). De ervaringen met het werken op één computersysteem met volle-
dige communicatie binnen de waarneemgroep zijn dusdanig goed dat de Urker huisartsen hebben beslo-
ten, dat zij bij opschaling van het waarneemgebied, zoals nu overal in Nederland plaatsvindt in het kader
van de vorming van dienstenstructuren, alleen willen meedoen als vergelijkbare voorzieningen op het
gebied van automatisering en communicatie voor het nieuwe waarneemgebied voorhanden zijn of ten-
minste op korte termijn worden gerealiseerd. Er bestaan vergevorderde plannen om te komen tot de bouw
van een gezondheidscentrum op Urk, in samenwerking met de thuiszorgorganisatie en gesteund door de
regionale zorgverzekeraar. Deze opzet beoogt meer mogelijkheden te scheppen om de organisatie van de
eerste lijn in het algemeen en die van de huisartsen in het bijzonder aan te passen aan de snel veranderen-
de eisen van de tijd. Vier huisartsen zullen hierin participeren.
Vijf van de zes huisartsen werken nog in maatschapverband, één huisarts is onlangs alleen verder gegaan; de
samenwerking op het gebied van het gezamenlijk computersysteem en wat betreft waarneming gaat gewoon
door.
Urk in nog steeds een plattelandsgemeente, maar de beschikbaarheid van tweedelijns voorzieningen is afge-
nomen in die zin dat men voor klinische behandeling bij bepaalde specialismen, zoals cardiologie en gynae-
cologie/ verloskunde, niet meer terecht kan in Emmeloord (13 km) maar moet aankloppen in Lelystad (30
km).
Productiecijfers van de regionale zorgverzekeraar wijzen nog steeds in de richting van een beperkte medi-
sche consumptie. Aan de hand van de LINH1 cijfers over het jaar 2000 van de praktijk van de onderzoeker
en van de nieuwste praktijk, kan worden vastgesteld dat het verwijscijfer op Urk nog steeds veel lager is dan
in Nederland.
Samenvattend kan worden gesteld dat belangrijke factoren zoals attitude van de bevolking en attitude van de
huisartsen waarschijnlijk niet wezenlijk zijn veranderd. Samenwerking en praktijkorganisatie hebben meer
zorgaanbod van de kant van de huisarts opgeleverd. Bepaalde tweedelijns voorzieningen liggen nu op grote-
re afstand.  Op Urk wordt nog steeds veel minder vaak naar de specialist verwezen dan landelijk.

Aanbevelingen
De attitude van de Urker bevolking en van de bevolking in vergelijkbare regio’s verdient verder onder-
zoek. Vooral de invloed van de religie en van de sociale netwerken lijkt van belang.

                                                                
1 Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen
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Bij onderzoek naar taakuitoefening verdient het aanbeveling om de consultatie zelf goed in beeld bren-
gen, vooral de communicatie en de verwachtingen van patiënt en arts, maar ook de werkstijl van de huis-
arts.
Inzicht in verschillen in taakuitoefening (kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen) en verschillen
in zorggebruik kan het beste worden verkregen door onderzoek op diagnoseniveau, maar dat vergt een
sterke verbetering van diagnosestelling en classificatie. Dat kan alleen, zoals Westert e.a. (1999) al
opmerkten, door verbetering van de praktische hanteerbaarheid van de classificatiesystemen voor
diagnose en reden van komst en door training van de registrerende artsen in het gebruik van het
classificatiesysteem. Dit betekent wel dat er duidelijke inclusiecriteria moeten worden vastgesteld en dat
in de huisartspraktijk een vriendelijk geautomatiseerd systeem met een uitgebreide en slimme thesaurus
beschikbaar moet komen. Hieraan wordt gewerkt door het NHG. Ook zullen goede afspraken over begin
en einde van zorgepisoden moeten worden gemaakt en door het systeem moeten worden ondersteund.
Voor de bestudering van de taakuitoefening bij specifieke aandoeningen, zoals bepaalde chronische
ziekten, verdient gericht onderzoek bij die aandoeningen de voorkeur. In dit licht bezien zou het interes-
sant zijn om hypertensie eens nader te onderzoeken.
Bij onderzoek naar zorggebruik en taakuitoefening is een langere registratieperiode wenselijk, bijvoor-
beeld 1 jaar. Doordat de automatisering in de huisartsenpraktijk tegenwoordig ver gevorderd is, is dat ook
goed haalbaar.

Relevantie voor de bevolking van Urk

Dit onderzoek laat zien dat op Urk bepaalde ziekten en risicofactoren duidelijk vaker voorkomen dan
gemiddeld in Nederland. Als belangrijke voorbeelden kunnen gelden diabetes, hart- en vaatziekten, jicht,
hypothyreoidie, hoog cholesterol, en bij de Urker mannen roken en overgewicht. De Urkers hebben ook
relatief veel klachten, vooral psychische klachten.
Verder zien we dat de Urker bevolking in vergelijking met de Nederlandse bevolking met klachten en
ziekten relatief nuchter om niet te zeggen laconiek omgaat. Men lijkt in ieder geval van de arts minder
heil te verwachten dan de gemiddelde Nederlander. De Urker gaat bij klachten en aandoeningen die van-
zelf overgaan of die heel goed door de betreffende persoon zelf kunnen worden behandeld, niet zo ge-
makkelijk naar de dokter. Men put kennelijk uit ervaring of vraagt eerst familie of kennissen wat te doen.
Dat beperkt het doktersbezoek en de kans op onnodig onderzoek en medicijngebruik. Helaas loopt men
ook niet zo hard als het gaat om controle en behandeling bij risicofactoren zoals hypertensie, overgewicht
en roken. En dat is gezien het op Urk vaak voorkomen van die risicofactoren en van hart- en vaatziekten
een slechte zaak.
Waarom Urkers zo omgaan met klachten en ziekten is niet geheel duidelijk, maar het zal met cultuur en
volkskarakter te maken hebben. Misschien heeft men werkelijk het gevoel dat ‘alles toch al door God is
bepaald’. Maar een zeker fatalisme kan ook een gemakkelijk excuus zijn om ingeslepen en als plezierig
ervaren gewoonten niet te hoeven veranderen. Plomp (1940) doet bij zijn beschrijving van het Urker
volkskarakter uitspraken als ‘oog op de korte termijn’, ongedisciplineerd, weinig zelfkritiek, zich graag
overgeven aan ‘genotbehoeften’. Het is niet onderzocht of deze beschrijving nog steeds geldt, maar naar
verwachting zal het karakter van de Urker bevolking niet zo snel veranderen; Urk heeft grote gezinnen, de
meeste Urkers blijven op Urk wonen en er is weinig ‘import van vreemden’.
Men is op Urk gewend en, mede door de grote families, in staat om uitgebreide en verregaande mantel-
zorg te geven. Dit past geheel in het beleid van de overheid. Men zou verwachten dat dit krediet in de zin
van extra snelle hulpverlening oplevert als in een ernstige zorgsituatie de mantelzorg uitvalt. Immers, dan
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is de rek er meer dan uit. Maar ook de Urker loopt tegen onredelijke wachttijden op. De wachtlijst voor
het (enige) verzorgingshuis op Urk (dat overigens meer de status van verpleeghuis lijkt te hebben) is al
sinds jaren lang genoeg om nog een verzorgingshuis te vullen. Op tijd melden en aan de bel trekken bij
het Regionaal Indicatie Orgaan is juist voor de Urker van groot belang.

Relevantie voor de huisartsen van Urk

Zorgvraag en attitude van de bevolking
De bevolking blijkt veel zelf te kunnen oplossen. De Urker patiënt heeft een zekere ervaring met het
omgaan met klachten en ziekten en verwacht minder vaak het onderste uit de medische kan. Men komt
niet ‘zomaar’, men komt pas als een probleem ernstiger vormen aanneemt. De Urker beperkt zich bij het
vragen van advies vaak tot één contact, zoals ook de maatschappelijk werkenden is opgevallen.
Deze opstelling van de bevolking biedt de Urker huisarts misschien wel meer dan de gemiddelde Neder-
landse huisarts inzicht in het natuurlijk beloop bij een aantal klachten en ziekten. Dit zou kunnen helpen
bij het relativeren van het eigen medisch handelen en dat zou weer kunnen leiden tot een terughoudend
beleid. De opstelling van de bevolking dwingt tot serieus nemen van (het probleem van) de patiënt, maar
zeker niet tot defensief handelen. Sommige verwijzingen moeten zelfs verdedigd worden (‘is dat echt
nodig? kun je dat niet zelf?’).
Dit alles maakt het werken voor de Urker huisarts zeer plezierig.
De keerzijde van de houding van de bevolking is dat men niet zo risicobewust is en leeft en dat men niet
zo gemotiveerd is voor aanpassing van de leefstijl en voor controle en medicijngebruik. Het ongunstige
risicoprofiel van de bevolking en de hoge prevalentie van bepaalde chronische ziekten, maakt dat bij
voortduring extra aandacht en actie van de kant van de huisarts is aangewezen. Hierbij zal extra de nadruk
moeten worden gelegd op opsporing, maar ook op uitleg, eigen verantwoordelijkheid, verbetering van de
leefstijl, en pas in tweede instantie op het gebruik van pillen; dat zou de Urker er immers toe kunnen
verleiden om de leefstijl vooral niet aan te passen. Ook op Urk ligt medicalisering op de loer, vooral bij
risicofactoren als hoog cholesterol en hypertensie.
Het conform het huidige kwaliteitsbeleid monitoren, motiveren en behandelen van deze grote groepen
patiënten vergt een grote inspanning, waarvoor extra praktijkondersteuning noodzakelijk is, met alle
bijbehorende randvoorwaarden van praktijkorganisatie en financiën.

Samenwerking, praktijkvoering en communicatie met de bevolking
Dit onderzoek maakt waarschijnlijk dat intensieve samenwerking, een efficiënte praktijkorganisatie en
goede kwaliteit van de huisartsenzorg samengaan. Verder bouwen aan samenwerking en praktijkorgani-
satie ligt dan ook voor de hand.
Het lijkt belangrijk om als samenwerkende huisartsen, minimaal op het niveau van de waarneemgroep,
naar de praktijkbevolking te communiceren wat men mag verwachten van de huisartsenzorg in het alge-
meen en van de locale huisartsenzorg in het bijzonder. De Urker huisartsen hebben dat sinds 1982 gedaan
in de vorm van een eigen huis-aan-huisblad.
Kopij over de huisartsenzorg in het algemeen zou misschien door LHV en NHG kunnen worden aange-
reikt. Dat maakt het voor huisartsen gemakkelijker om überhaupt te gaan communiceren, maar het zou
ook de eenduidigheid van de informatieverstrekking bevorderen. Bij het samenstellen van informatie over
de locale huisartsenzorg is het verstandig tevens andere eerstelijns hulpverleners en (vertegenwoordigers
van de) patiënten te betrekken. De informatievoorziening aan de praktijkbevolking moet dus verder gaan
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dan puur zakelijke informatie zoals telefoonnummers en afspraaktijden. Zie ook ‘relevantie voor beleids-
makers en verzekeraars’.

Relevantie voor de opleiding tot huisarts

Dit onderzoek gaat over het dagelijks werk van de huisarts en over de vele factoren die daarop van in-
vloed zijn. Het gaat over zorgvraag en taakuitoefening, in de volle breedte. De aandachtspunten die gel-
den voor de Urker huisartsen, gelden mijns inziens ook voor huisartsen in opleiding en dus voor de oplei-
ding zelf. Ik noem de volgende punten:
•  het natuurlijk verloop van klachten en aandoeningen;
•  het verwachtingspatroon van de praktijkbevolking;
•  de verwachtingen van de huisarts, de attitude en werkstijl van de huisarts;
•  het takenpakket en de invloed ervan op de huisarts en de patiënt. Breed of smal? (‘wat geeft een kick,

wat een kater?’, stelt Voorn1);
•  formuleren en ‘verkopen’ van beleid;
•  het consultatieproces zelf;
•  het medisch dossier. Een goed dossier is belangrijk voor onderzoekers, zoals de tweede Nationale

Studie, die gebruik heeft gemaakt van LINH-huisartsen, laat zien. Maar het is ook zeer belangrijk
voor de kwaliteit van het ‘gewone’ huisartsenwerk, ook buiten kantooruren. Automatisering en elek-
tronische communicatie zijn daarbij voorwaarden, maar ook gedisciplineerd werken, standaardiseren,
coderen, classificeren, episodegericht registreren. Hoewel de ‘gereedschappen’ in de Huisarts Infor-
matie Systemen (HIS) nog sterke verbetering behoeven, is het loon voor het aanleren en inzetten van
al die vaardigheden nu al aanzienlijk in de zin van overzicht van en inzicht in de medische gegevens,
vele vormen van ondersteuning (standaarden, EVS, eigen onderzoek, jaarverslag), samenwerking met
collega’s en ondersteunend personeel, en – niet onbelangrijk - vertrouwen van de patiënt (de huisarts
is immers dossierhouder voor de patiënt);

•  praktijkorganisatie en management maken veel verschil. Dit hebben de meeste huisartsen met vallen
en opstaan in de praktijk moeten leren;

•  samenwerking met praktijkpersoneel, eerstelijns hulpverleners, specialisten;
•  meer opleidingsmogelijkheden voor speciale, door huisartsen gewenste taken, zoals verloskunde.

Relevantie voor beleidsmakers en verzekeraars

Dit onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om meer dan gemiddeld terughoudend te zijn met ver-
wijzen naar de specialist, maar ook met behandelen met medicatie en met verwijzen naar de fysiotherapie,
zonder af te dingen op de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen.
Dit onderzoek heeft waarschijnlijk gemaakt dat bij het specifieke, beperkte zorggebruik op Urk de relati-
verende houding van de bevolking ten opzichte van ziekte en gezondheid en het gebruik van gezond-
heidszorg misschien wel de belangrijkste factor is. Ongetwijfeld spelen volkskarakter en religie daarbij
een belangrijke rol. Zorgvraag en verwachtingspatroon (van de Urker bevolking) lijken huisartsgenees-
kundig gezien gunstig voor een stimulerend werkklimaat voor de huisartsen. In dit klimaat zijn de Urker
huisartsen in ieder geval gekomen tot een uitgebreid takenpakket, een intensieve samenwerking en een

                                                                
1 in artikel Medisch Contact 2001; 56: 815-17
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efficiënte praktijkorganisatie. Dit klimaat heeft mogelijk ook een gunstige invloed gehad op hun attitude
en werkstijl. Al deze ‘huisartsfactoren’ lijken mee te werken aan het genoemde zorggebruik.
De achtergronden van beperkte medische consumptie zijn interessant voor beleidsmakers in de gezond-
heidszorg. Het beleid van de overheid en de verzekeraars is al vele jaren lang erop gericht om, uit het
oogpunt van kostenbesparing en kwaliteit, de zorg te laten verrichten op het niveau waar die het beste en
goedkoopste verricht kan worden (commissie Dekker, 1987; commissie Dunning (gepaste zorg),1991;
commissie Biesheuvel, 1994). Dit betekent steeds dat in ieder geval moet worden gestimuleerd dat zoveel
mogelijk werk van de (dure) tweede lijn naar de (goedkopere) eerste lijn wordt overgeheveld.

Het beleid bij de start van dit onderzoek
Het beleid van de overheid en de zorgverzekeraars in de periode voor de start van dit onderzoek heeft in
ieder geval geen enkele stimulerende rol gespeeld bij de specifieke praktijkvoering van de Urker huisart-
sen. Ik durf zelfs te stellen dat die praktijkvoering is ontstaan ondanks dat beleid.
Het gezondheidszorgsysteem in Nederland, vooral het ziekenfondssysteem, had namelijk bepaald geen
goede reputatie op het gebied van stimuleren van activiteiten door de huisarts. Ziekenfondsen moeten
gehoorzamen aan de Ziekenfondswet. De huisarts wordt betaald via een abonnementshonorarium, resul-
taat  van onderhandeling tussen LHV en zorgverzekeraars. Hij wordt geacht daarvoor het Basistakenpak-
ket van de huisarts uit te voeren. Dit houdt onder meer in EHBO, kleine chirurgie en enig laboratorium-
onderzoek. Het staat de huisarts echter vrij bepaalde bezigheden aan anderen over te laten, want controle
of korting (op het abonnementshonorarium) vinden niet plaats. De minder ijverige huisarts is, in vergelij-
king met zijn ijverige collega, dus beter af, want hij spaart tijd en geld (materiaalkosten) door bepaalde
werkzaamheden niet te verrichten. Dit bracht Huygen ooit tot de uitspraak dat het abonnementshonorari-
um een premie is op luiheid. Tegelijk moet het werk dat die minder ijverige collega laat liggen, worden
verricht door anderen. Meestal zijn dat specialisten, die voor hun werk een tarief per verrichting ontvan-
gen (een premie op werken dus). Wat cynisch gesteld betaalt de ijverige huisarts dus in tijd en geld om
bepaalde werkzaamheden te verrichten en bespaart hij het ziekenfonds de hoge tweedelijns kosten. Een
onderzoek van de Urker huisarts Dekker (1995) geeft ons een indruk van de ‘financiële impact’ van enige
kleine chirurgische verrichtingen. Hij inventariseerde 1 jaar ‘kleine chirurgie’ in eigen praktijk. Hierbij
werden eenvoudige wondbehandeling (plakken en verbinden) en de behandeling van enkelletsels buiten
beschouwing gelaten. Het prijskaartje van de huisarts bedroeg (op dat moment) slechts 28,7% van dat van de
tweedelijns zorg. Het leverde het ziekenfonds een besparing van f 15,97 per verzekerde en de particulier
verzekerde een besparing van f 10,53 per jaar op (kosten omgeslagen over de gehele praktijkbevolking). Ter
vergelijking: het ziekenfonds betaalde in 1995 de huisarts f 122,94 per verzekerde per jaar, voor elke zieken-
fondsverzekerde boven 1600 (kostenknik)  f 69,65. Dekker bekeek overigens ook de kwaliteit van het werk
en concludeerde dat kleine chirurgie en EHBO goed door de huisarts zijn uit te voeren, waarbij weinig com-
plicaties optreden die in de meeste gevallen in eigen beheer kunnen worden behandeld. Voor de patiënt
betekent dit snelle hulpverlening, zonder veel reizen en wachttijden. Uiteraard pleitte Dekker voor een gedif-
ferentieerde honorering, waarbij de inspanningen van de huisarts financieel worden gewaardeerd.
Verder is het geheel aan wet- en regelgeving dusdanig streng en weinig flexibel dat met locale omstan-
digheden en verschillen en met nieuwe initiatieven niet of nauwelijks rekening gehouden kan worden
door de locale zorgverzekeraar. Dit kan bizarre gevolgen hebben, zoals bij de begeleiding van diabetes
door de huisarts. In het begin van de jaren tachtig kwamen glucosemeters beschikbaar. Het ziekenfonds
vergoedde wel teststrips voor insulinepatiënten, maar niet voor de huisarts die de controle van diabetes in
eigen hand wilde nemen en de patiënt de gang naar het ziekenhuislaboratorium wilde besparen. De argu-
mentatie voor deze weigering was dat de huisarts zijn eigen laboratoriumspullen behoort te betalen (‘zit in
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het abonnement’) en dat vergoeding misschien zou leiden tot onnodig extra labonderzoek door en bij de
huisarts (?) Toen de Urker huisartsen na een jaar registratie van gemeten bloedsuikers de besparing voor
het ziekenfonds wilden nagaan (naar schatting zo’n 3000 gulden), bleek dat het ziekenhuislaboratorium
aanvragen van huisartsen helemaal niet gespecificeerd aanleverde of behoefde aan te leveren bij het zie-
kenfonds. Hierop opperde het ziekenfonds dat de huisarts dan maar aan één van zijn insulinepatiënten
moest vragen diens machtiging te gebruiken (!). Het heeft daarna nog jaren geduurd voordat de teststrips
konden worden gedeclareerd.
Dat ondanks deze ziekenfondsregels huisartsen, althans de Urker huisartsen, toch de kwaliteit van de
hulpverlening en niet de eigen portemonnee voorop stelden, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat
in de tachtiger jaren het inkomen van de huisarts op een nog aanvaardbaar peil stond.
De conclusie kan zijn dat wet- en regelgeving begin jaren negentig in ieder geval niet stimulerend voor de
huisartsenzorg kan worden genoemd.

Beleid en gewenst zorggebruik
De aanbevelingen voor beperkt maar verantwoord zorggebruik naar aanleiding van de resultaten van dit
onderzoek luiden, wat kort door de bocht:

beïnvloed de bevolking en stimuleer en faciliteer de huisartsenzorg.
Het zou voor een beperkt en verantwoord zorggebruik gunstig kunnen zijn als de Nederlandse bevolking
iets zou kunnen overnemen van de relativerende houding van de Urker bevolking. Volkskarakter, religi-
euze beleving en sociale structuur zijn moeilijk overdraagbaar. Maar goede voorlichting via de media kan
toch het een en ander bereiken. Daarbij zou het meer dan nu het geval is moeten gaan om voorlichting
over alledaagse klachten en kwalen die vanzelf of met eenvoudige maatregelen of middelen overgaan,
over preventie, over het rekening houden met risicofactoren (door aanpassing van de leefstijl) zodat chro-
nische ziekten worden voorkomen, uitgesteld of beperkt wat betreft de gevolgen. De beperkingen van de
geneeskunde moeten veel duidelijker worden benadrukt. Dat valt niet mee in een tijd van geloof in voort-
durende vooruitgang en geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Zeker zolang medische helden-
daden en zeer dure geneeskunde voor kansarmen op het eind van hun leven de berichtgeving domineren,
is het voor patiënten moeilijk het belang van specialistische geneeskunde op waarde te schatten en voor
huisartsen om hen daarbij te helpen. Tenslotte zal meer dan nu moeten worden duidelijk gemaakt dat voor
alle medische problemen de huisartspraktijk het eerste aanspreekpunt kan zijn, maar dat het in de meeste
gevallen niet perse nodig is dat de huisarts zelf de hulp geeft.
Het zou voor een beperkt en verantwoord zorggebruik in Nederland gunstig kunnen zijn als huisartsen
meer dan tot nu toe worden gestimuleerd tot een breed takenpakket, een intensieve samenwerking en een
efficiënte praktijkorganisatie. Deze combinatie van factoren kan het werkplezier en het zelfvertrouwen
van de huisartsen verhogen hetgeen weer gunstig is voor diezelfde factoren en voor het vertrouwen van
hun patiënten. Ook Van der Velden (1999) onderstreept het belang van samenwerking (onderling en met
andere hulpverleners) en praktijkmanagement om doelmatigheid en kwaliteit van de Nederlandse ge-
zondheidszorg te garanderen.
Stimuleren kan alleen als ook wordt gefaciliteerd. Alleen zo zal de huisartspraktijk kunnen voldoen aan
het beeld dat bij de voorlichting wordt opgeroepen en zal de patiënt de weg naar de huisarts beter weten te
vinden.
Dat beleid kost geld, veel geld, maar het nalaten ervan kost meer.



hoofdstuk 11: conclusies, beschouwing en aanbevelingen 235

De huidige situatie in de gezondheidszorg in Nederland
De situatie in de gezondheidszorg in Nederland is op dit moment een andere dan ten tijde van de start van
dit onderzoek. De ontwikkelingen gaan bovendien snel. Door demografische en maatschappelijke verande-
ringen is zowel de zorgvraag als de attitude ten aanzien van gezondheid en gebruik van gezondheidszorg
sterk aan het veranderen. Ook de huisarts is veranderd. Zo heeft de beroepsgroep zich zeer sterk geprofileerd
via het standaardenbeleid van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Door de combinatie van deze en nog
andere factoren wordt een steeds groter beroep op de huisarts gedaan. Er zijn overal wachtlijsten, behalve bij
de huisarts, maar het aantal huisartsen met burnout neemt volgens de verzekeraars onrustbarende vormen
aan en een snel groeiend aantal praktijken is zonder huisarts. De huisartsenzorg verkeert dus in grote moei-
lijkheden.
De Projectgroep ‘Toekomstvisie huisartsenzorg’ van LHV en NHG heeft de knelpunten geanalyseerd en een
‘probleemschets’ gemaakt (Sietsma e.a., 2001). Men constateert vele werkdrukverhogende factoren, meer
nog dan een aantal jaren geleden. De bevolking vergrijst, patiënten komen vaker en kosten per keer meer
tijd, worden mondiger, willen zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven en dringen aan op be-
schikbaarheid van reguliere huisartsenzorg buiten reguliere werktijden. De bureaucratie neemt toe. Door de
bezuinigingen in de zorg zijn wachtlijsten ontstaan. Het ingrijpende kwaliteitsbeleid van de huisartsen heeft
hun positie versterkt, maar de bijbehorende materiele en logistieke randvoorwaarden zijn op geen stukken na
toereikend. De overheid heeft de huisartsenzorg onvoldoende gefaciliteerd, praktijkondersteuning moet uit
door de huisarts te realiseren bezuinigingen worden betaald, men lijkt de huisarts het geld niet waard te
vinden. Samenwerking verhoogt het plezier in het werk en geeft meer flexibiliteit in de beschikbaarheid en
functie-uitoefening , maar kost tijd en vermindert op zichzelf de werkdruk niet. Er zijn steeds minder huis-
artsen ten gevolge van veranderingen binnen de beroepsgroep (veroudering, meer vrouwen in het beroep, de
wens tot parttime werken, veranderde opvattingen over arbeidsomstandigheden en praktijkstructuur bij de
jongeren). De capaciteit van de opleiding is jarenlang veel te laag ingeschat; inmiddels wordt in uitbreiding
voorzien maar is ten gevolge van het steeds tobberiger imago (overbelast en onderbetaald) het stuwmeer aan
belangstellenden verdampt.
De visie van de overheid en zorgverzekeraars op de functie en positie van de huisarts strookt niet met de
visie van de huisartsen zelf. De huisarts is in de eerste plaats curatief ingesteld, niet alleen coördinerend en
preventief. Dus taakdifferentiatie op curatief terrein ligt veel meer voor de hand. Aldus de commissie.

Situatie in de huisartsenzorg op Urk
Gaandeweg dit onderzoek is ook op Urk een kwetsbare situatie ontstaan. De praktijken groeien met de
bevolking mee (ongeveer 50 patiënten per praktijk per jaar) en meten inmiddels tussen 2700 en 3000
patiënten. Het kwaliteitsbeleid (standaarden) vereist meer inspanningen dan voorheen. Er zijn wachtlijs-
ten voor verzorgingshuis en verpleeghuis, maar ook voor poliklinische bezoeken en voor chirurgische
ingrepen. Bovendien worden patiënten steeds eerder ontslagen. Er vindt concentratie van ziekenhuiszorg
plaats, zodat de afstand tot het dichtstbijzijnde volledig geoutilleerde ziekenhuis (Lelystad) nu al 30 kilo-
meter bedraagt. Dit is vooral voor de kwaliteit en de haalbaarheid van de eerstelijns verloskunde een
bedreiging, temeer daar de gemiddelde aanrijtijd van de ambulance is toegenomen nadat de, door goed
opgeleide en enthousiaste Rode Kruis vrijwilligers bemande, ambulance van Urk buiten spel was gezet
vanwege de sterk opgeschroefde kwaliteitseisen in de ambulancehulpverlening. Het betere is hier weer
eens de vijand van het goede. Binnen de bestaande regelgeving en de uitgestrektheid van de provincie
Flevoland ligt Urk wat betreft ambulancehulpverlening kennelijk in een uithoek. De huisartsengroep op
Urk vergrijst. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe huisartsen te vinden, zeker als het gaat om huisart-
sen die het vak ‘in de volle omvang’ kunnen en willen uitoefenen (dus ook verloskunde); hetzelfde geldt
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voor het vinden van waarnemers. Andere maatregelen om de toenemende werkdruk te compenseren,
zoals meer delegeren aan assistentes en ander ondersteunend personeel, kunnen bij gebrek aan passende
praktijkruimte en gebrek aan fondsen vooralsnog niet of onvoldoende worden uitgevoerd. Over de invoe-
ring van de praktijkverpleegkundige wordt vooral veel gepraat. De regels en voorwaarden zijn star en
knellend en helpen bepaald niet om deze functie snel en in alle praktijken (solopraktijken) van de grond te
tillen. De meeste huisartsen hebben bovendien vooral behoefte aan extra praktijkassistentie. Ook is de tijd
om het allemaal te organiseren beperkt.

Het tegenwoordige beleid, voor zover zichtbaar op Urk
Gelukkig wordt het beleid van overheid en zorgverzekeraars de laatste tijd in positieve zin bijgesteld.
Daarbij transformeren de zorgverzekeraars geleidelijk van betaalkantoren naar beleidsmakers en risico-
dragers. De vastlopende huisartsenzorg en de LHV-acties (mei 2001) hebben dat proces ongetwijfeld
versneld.
Extra inspanningen worden nu beloond. Bij ziekenfondspatiënten in onze regio wordt het hechtmateriaal
sinds enige jaren vergoed, sinds begin 2001 ook het hechten zelf. Tevens worden zaken als het instellen
op insuline, het maken van een audiogram, het verrichten van een allergietest, insertie van een IUD en
behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat volgens Cyriax nu gehonoreerd. Ook bleek het
mogelijk het verwijderen van een splinter uit het hoornvlies van het oog middels oogboring betaald te
krijgen. Het behandelen van varices middels sclerosering wordt al sinds enige jaren gehonoreerd.
Praktijkorganisatie heeft nu ook de aandacht. De locale zorgverzekeraar wil investeren in infrastructuur
voor de hele regio; zij grijpt de vorming van de dienstenstructuur aan om automatisering en communicatie
op een modern, hoog peil brengen en zegt garant te willen staan voor de structurele kosten voorzover die
het toegemeten budget in de praktijkkosten van de huisarts te boven gaan. Dat is een zeer belangrijke
stimulans die ook best op landelijk niveau mag plaatsvinden, want met de automatisering en vooral de
elektronische communicatie in de gezondheidszorg in Nederland is het droevig gesteld, afgezet tegen de
huidige mogelijkheden in andere sectoren en op het internet. Een goede en uniforme automatisering en
communicatie binnen en tussen Hagro’s zal vele positieve effecten hebben op zaken als registratie en
classificatie van medische gegevens, toetsing, farmacotherapeutisch overleg, jaarverslag, etc., maar ook
op de mogelijkheden tot waarneming (binnen kantoortijden) op het platteland. Dat laatste is weer belang-
rijk in verband met de schaarste aan waarnemers. Dertig jaar lang werden gezondheidscentra wel en
groepspraktijken (samenwerking onder één dak) niet gesubsidieerd. Over dat laatste lijkt nu te praten. Bij
de ontwikkeling van een gezondheidscentrum op Urk denkt de zorgverzekeraar actief mee en heeft daar-
bij aangegeven dat te praten valt over garanties voor huisvestingskosten die het toegemeten budget in de
praktijkkosten van de deelnemende huisartsen te boven gaan, en zelfs over desinvesteringen. Deze voor-
nemens passen in een beleid dat gewenste ontwikkelingen in de huisartsenzorg regionaal wil stimuleren,
in de geest van het rapport van de commissie Tabaksblat (Crul, 2001).

Too little, too late?
Zeker is dat met het huidige beleid de problemen in de huisartsenzorg voorlopig niet zijn opgelost.
Bij gebrek aan huisartsen zullen grote gebieden zonder huisartspraktijken ontstaan of zullen  de praktijken
veel groter worden, misschien wel verdubbelen in de komende 5 tot 10 jaar. Als de huisartsenzorg ten
onder gaat, zal de patiënt voor veel meer problemen dan nu direct zijn heil moeten zoeken bij de zieken-
huizen. Precies het omgekeerde van de situatie op Urk zoals beschreven in dit onderzoek.
Om dit te voorkomen zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn.
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De huisarts zal zich steeds meer moeten richten op zijn kerntaken. Dat zijn de taken die alleen de huisarts
kan verrichten. Deze liggen vooral op curatief gebied, waarbij het gaat om het stellen van de diagnose en
het formuleren van beleid bij een bepaalde patiënt maar ook van beleid bij patiëntengroepen. Het uitvoe-
ren en controleren van het beleid zal hij in veel gevallen moeten delegeren, zonder het overzicht te verlie-
zen. Hij zal zich verder met de grote lijnen moeten bezighouden. Voor wat betreft allerlei rompslomp
(zoals bureaucratische regelgeving, wachtlijstproblematiek, automatisering) zal de huisarts uit de wind
gehouden moeten worden. Maar ook medische problemen die net zo goed of beter door hulppersoneel
kunnen worden behandeld, behoren niet bij hem terecht te komen. Dit betekent dat hoog ingezet zal
moeten worden op triage door telefoniste/ praktijkassistente/ praktijkverpleegkundige. Daartoe moet
personeel worden opgeleid en moet de ontwikkeling van triage-ondersteunende programmatuur krachtig
worden gestimuleerd. Ook in andere faciliteiten zal moeten worden voorzien, zoals praktijkruimte, opti-
male automatisering en elektronische communicatie, administratieve en organisatorische ondersteuning.
Dat met triage en een gezamenlijk computersysteem veel te bereiken valt, hebben vijf Haagse huisartsen
laten zien met hun noodoplossing in verband met onvervulbare vacatures voor de drie overige Hagro-
leden; ook in Engeland en Zweden (10 jaar) heeft men zeer goede ervaringen met triage door hulpperso-
neel (Schiphorst, 2001).
Daarnaast zal moeten worden voorzien in voldoende eerstelijns hulpverleners (zoals maatschappelijk
werkers, psychologen, thuiszorgmedewerkers) om naar te kunnen verwijzen.
Op deze manier lijkt het mogelijk om alsnog het gewenste beperkte en verantwoorde zorggebruik te
bewerkstelligen.
De vraag is nog: welke huisartsen willen dit en wie zal dat alles betalen?
De projectgroep ‘Toekomstvisie huisartsenzorg’ van LHV en NHG (Sietsma, 2001) concludeert dat voor de
huisartsenzorg in ieder geval nodig zijn: normale arbeidsvoorwaarden en een praktijkorganisatie toegesne-
den op alle huisartsen, voldoende aanwas (van huisartsen), een gepaste honorering en een toereikende
kostenvergoeding. Zij besluit met de woorden dat honorering en kostenvergoeding geen gelijke tred
hebben gehouden met de werkelijkheid en dat de overheid en de commissie Tabaksblat, ondanks de in-
druk van het tegendeel, in 2001 nog geen toereikende maatregelen hebben voorgesteld.
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