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Samenvatting

Naar aanleiding van lage verwijscijfers bij Urker ziekenfondsverzekerden gedurende een lange reeks van
jaren, is besloten onderzoek te doen naar de achtergronden daarvan.
In hoofdstuk 1 zijn de historie van Urk, de volksaard en mentaliteit van de Urkers en de gezondheids-
zorgvoorzieningen beschreven.
Literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) heeft geleid tot een model voor de analyse in het onderzoek en tot de
conclusie dat het gewenst is een uitgebreide inventarisatie te doen van gezondheidstoestand (door de
bevolking ervaren zorgbehoefte), zorgvraag (de gezondheidsproblemen waarvoor de huisarts wordt ge-
consulteerd), zorggebruik (contacten en daaruit voortvloeiende verrichtingen) en factoren van de kant van
de bevolking en de huisartsen met invloed op zorgvraag en zorggebruik, grotendeels conform de Natio-
nale studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (1987-1988), die als referentie kan dienen.
In hoofdstuk 3 is beschreven wat dit betekent: een enquête bij (een steekproef van) de bevolking, een
enquête bij de huisartsen en registratie van alle contacten en verrichtingen in de huisartspraktijk geduren-
de drie maanden. Deze registratie is episodegericht, waarbij een episode een reeks contacten is voor
hetzelfde gezondheidsprobleem. Enquêtegegevens van de steekproef bij de bevolking over zorggebruik,
gezondheidstoestand, determinanten van gezondheid en attitude zijn vergeleken met de cijfers van de
Nationale studie of met CBS-cijfers of met beide. Contactregistratiegegevens over zorgvraag en zorgge-
bruik in de huisartspraktijk zijn per praktijk gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolkingsopbouw
(leeftijd en geslacht). Om de gevolgen van diagnostische interdoktervariatie voor de vergelijking tussen
Urk en Nederland zoveel mogelijk te beperken is gekomen tot een verregaande clustering van diagnoses.
Verschillen tussen Urk en Nederland zijn alleen getoetst bij 20 of meer episoden op Urk. De dataverza-
meling voor het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 1991.

Bevolking
In hoofdstuk 4 zijn het zorggebruik van de bevolking en bevolkingsfactoren met invloed op zorggebruik
in kaart gebracht.
•  Zorggebruik, door bevolking gerapporteerd
Op Urk wordt op grond van enquêtegegevens iets minder gebruik gemaakt van de huisarts en aanzienlijk
minder van de specialist dan elders in Nederland; het aantal ziekenhuisopnamen ligt op ongeveer vergelijk-
baar niveau. De jongste leeftijdsgroep (15 t/m 24 jaar) wijkt echter enigszins af en kent een met Nederland
vergelijkbaar consumptieniveau wat betreft contacten met de huisarts en de specialist; het percentage dat in
het ziekenhuis is opgenomen geweest, is zelfs relatief hoog; al is het verschil niet significant.
Het aantal contacten met alternatieve genezers verschilt niet noemenswaardig.
Het percentage van de bevolking dat medicijnen (in 4 weken voorafgaand) krijgt voorgeschreven ligt op Urk
(iets) hoger dan landelijk.
•  Factoren met invloed op zorggebruik
De ervaren gezondheidstoestand van de Urker bevolking is wat slechter dan gemiddeld in Nederland. Het
percentage van de bevolking dat klachten/ ‘alledaagse aandoeningen’, chronische ziekten (vooral varices,
aambeien, hypertensie), psychische klachten (gespannenheid), trauma’s ervaart is op Urk hoger. Voor de
geestelijke gezondheid en het verzuim worden min of meer vergelijkbare percentages gevonden.
De Urker bevolking dicht minder invloed toe aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed op de
eigen gezondheid (gezondheidsspecifieke beheersingsoriëntatie). Het grootste verschil met Nederland
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wordt gevonden bij oriëntatie op het toeval, het kleinste verschil bij oriëntatie op de arts; de verschillen zijn
het kleinst in de leeftijdsgroep van 15 t/m 24 jaar. Verder is men minder geneigd medische hulp te zoeken bij
alledaagse aandoeningen, vergeleken met de steekproefpopulatie van de Nationale studie.
De Urker bevolking geeft in grote meerderheid aan bij psychosociale problematiek hulp te zoeken bij ouder-
ling of diaken. De betreffende vragen zijn alleen aan de Urkers gesteld.
De waardering voor de bereikbaarheid en het informatief en communicatief optreden van de huisarts is op
Urk en in Nederland vergelijkbaar groot. Een ruime meerderheid van de Urker bevolking kan zich vinden
in het verwijs- en voorschrijfgedrag van de huisarts. Op Urk vindt men iets vaker dat wel eens te snel naar
een specialist wordt verwezen (!). Door Urkers wordt iets vaker aangegeven dat men had gewild dat de
huisarts een geneesmiddel had voorgeschreven.

Zorgvraag
In hoofdstuk 5 is de zorgvraag in kaart gebracht (contactregistratiegegevens). De (totale) zorgvraag bij de
huisarts op Urk en in Nederland verschilt qua volume en verdeling naar diagnose. Het totale aantal episoden
is op Urk 4% hoger dan gemiddeld in Nederland., exclusief zwangerschapsproblematiek is het verschil nog
1.2%.
De zorgvraag op Urk is groter bij de meeste chronische ziekten (vooral diabetes, schildklierziekten, ver-
hoogd cholesterol, jicht, eczeem, psoriasis, hartinsufficiëntie en rugklachten), bij de meeste trauma’s (van
bewegingsapparaat, huid, oog), sommige infecties (erysipeloid, oorinfecties, urineweginfecties en candida-
infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen), psychische klachten, angst voor ziekten.
De zorgvraag op Urk is kleiner bij klachten, luchtweginfecties,  sommige chronische ziekten (hypertensie,
‘irritable bowl syndrome’, ‘mondziekten’). De huisartsen op Urk registreren veel minder vaak ‘geen ziekte’
dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
Globaal bestaat er op Urk dus een iets grotere zorgvraag, met minder klachten en meer trauma’s, chronische
ziekten, psychische klachten en zwangerschap.

Zorggebruik
In hoofdstuk 6 is het zorggebruik geïnventariseerd en zijn de verschillen tussen de Urker en de Nederland-
se praktijk aangegeven (contactregistratiegegevens).
•  Contacten
Het aantal contacten met de huisarts is lager op Urk (ook bij jongeren van 15 t/m 24 jaar); het aantal
spreekuurcontacten is lager, het aantal telefonische contacten is hoger. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd
en bejaarden hebben vaker contact, de overige categorieën minder vaak. Het spreekuur wordt alleen door
vrouwen in de vruchtbare leeftijd vaker bezocht, door de overige categorieën minder vaak. Het aantal visites
is hoger bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en bij bejaarden, bij de overige categorieën lager. Het aantal
telefonische contacten is bij alle leeftijden en bij zowel man als vrouw hoger op Urk.
Het aantal contacten met de assistente is veel hoger, vooral vanwege herhaalreceptuur.
Het aantal contacten voor herhaalmedicatie is op Urk hoger.
•  Verrichtingen.
Medisch-technische behandelingen, medicamenteuze behandelingen, verwijzingen binnen  de eerste lijn
(fysiotherapeut, diëtiste, alternatieve genezer, gezinsverzorgster en ‘overige eerstelijns hulpverleners’)
komen op Urk veel vaker voor, behandeling met gesprek en advies veel minder vaak. Diagnostisch on-
derzoek in de praktijk komt vaker voor, extern aangevraagd diagnostisch onderzoek minder vaak, met
uitzondering van echoscopisch en  endoscopisch onderzoek dat vaker wordt aangevraagd. Overleg met
eerstelijns hulpverleners en specialisten vindt even vaak plaats.
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Het verwijscijfer op Urk is 14.5% lager dan het landelijke cijfer. Het verwijscijfer is lager naar verreweg
de meeste specialismen, vooral naar (het cluster) ‘interne specialismen’, oogheelkunde en dermatologie, en
in mindere mate naar keel-, neus-, oorheelkunde, kindergeneeskunde en neurologie; het verwijscijfer is
hoger naar gynaecologie/ verloskunde en naar revalidatiegeneeskunde. Het Urker verwijscijfer
‘psychiatrie/ GGZ’ is 50% lager dan het landelijke cijfer; vooral naar de riagg wordt veel minder vaak ver-
wezen.

Verwijscijfers naar diagnose
In hoofdstuk 7 is het verwijscijfer op diagnoseniveau bestudeerd.
Het verwijscijfer is op Urk belangrijk lager dan gemiddeld bij verreweg de meeste klachten, de meeste
infecties (vooral van de luchtwegen en van de huid), veel chronische aandoeningen (vooral mondziekten,
irritable bowl syndrome (IBS of ‘spastisch colon’), ‘overige darmziekten’ (dus excl. IBS), refractieafwij-
kingen, hartinsufficiëntie, rugklachten, sommige soorten tendinitis/ bursitis, astma/ copd, eczemen,
atheroomcysten/ ingegroeide nagels, psychische ziekten (vooral ‘klachten’ en depressie), sociale proble-
men (vooral relatieproblemen), kanker (niet van de huid), goedaardige nieuwvormingen van de huid,
gezinsplanning excl. pil, en het cluster ‘geen ziekte/ geboorte’.
Het verwijscijfer is op Urk belangrijk hoger dan gemiddeld bij fracturen, oorinfecties, sommige oogin-
fecties, chronische oogziekten (exclusief refractieafwijkingen), hypertensie, arteriële vaatstoornissen,
chronische ziekten van het bewegingsapparaat (vooral arthrosis), chronische ziekten van de vrouwelijke
geslachtsorganen, chronische ziekten van de mannelijke geslachtsorganen, zwangerschap, angst voor
ziekten (vooral voor hart/ vaatziekten).
Zonder ‘zwangerschap’ is het totaal verwijscijfer 17.8% lager dan het landelijke cijfer.
•  Verwijscijfer en zorgvraag
Het effect van verschil in volume (prevalentie) van de zorgvraag op het verwijscijfer is middels een cor-
rectie in beeld gebracht.
De kleinere zorgvraag voor de meeste klachten, luchtweginfecties, refractieafwijkingen en kanker (niet
van de huid) leidt tot belangrijk lagere verwijscijfers. De grotere zorgvraag voor trauma’s (bewegingsap-
paraat, oog, huid), oorinfecties, enige chronische ziekten (oog , maag/slokdarmziekten, hartinsufficiëntie,
arthrosis, diabetes), zwangerschap, angst voor ziekte leidt tot belangrijk hogere verwijscijfers. Het ver-
schil in totale zorgvraag heeft geen duidelijk effect op het Urker verwijscijfer. Als ‘zwangerschap’ buiten
de vergelijking wordt gehouden, leidt het verschil in totale zorgvraag tot een lager verwijscijfer op Urk;
het verschil bedraagt 3.4% van het Nederlandse verwijscijfer.
•  Verwijscijfer en taakuitoefening
Verwijzen naar de specialist is onderdeel van het huisartsgeneeskundig handelen (ofwel taakuitoefening).
Het verwijscijfer na correctie voor verschil in prevalentie van de zorgvraag (het netto verwijscijfer) is het
resultaat van de taakuitoefening op Urk. Zodoende is een verschil tussen het netto verwijscijfer en het
Nederlandse verwijscijfer het resultaat van  verschil in taakuitoefening tussen Urk en Nederland.
Het netto verwijscijfer is bij een breed scala van klachten en aandoeningen op Urk lager dan het landelijk
verwijscijfer: verreweg de meeste diagnoses en clusters bij klachten, trauma’s, infecties, chronische ziek-
ten, psychosociale problematiek en zwangerschap. Bij een aantal klachten en aandoeningen in het netto
verwijscijfer hoger dan het landelijke cijfer. Het betreft sommige klachten, fracturen, sommige ooginfec-
ties, enige chronische ziekten en kanker. Bij de totale zorgvraag komt het netto verwijscijfer op Urk
beduidend lager uit dan het Nederlandse verwijscijfer (14.4%). Het verschil verandert niet als ‘zwanger-
schap’ buiten de vergelijking wordt gehouden.
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Taakuitoefening naar diagnose
In hoofdstuk 8 is de taakuitoefening beschreven. Het gaat om contacten en verrichtingen per episode van
een klacht of aandoening. Bij een totale zorgvraag die qua volume en aard vergelijkbaar is met de Ne-
derlandse zorgvraag, verwijst de Urker huisarts inderdaad veel minder vaak naar de specialist dan de
Nederlandse huisarts. Voor het overige behandelt hij even vaak met gesprek, veel vaker medisch-
technisch, minder vaak met medicatie. Hij verwijst vaker naar de eerste lijn. Verder doet hij vaker dia-
gnostiek in eigen praktijk, vraagt hij minder vaak externe diagnostiek aan en pleegt hij minder vaak
overleg met eerstelijns hulpverleners en specialisten. De Urker patient heeft minder vaak contact met de
huisarts; als hij terugkomt, is dat iets vaker op verzoek van de huisarts (terugbesteld).  De Urker huisarts
heeft iets meer herhaalcontacten dan de Nederlandse huisarts.
Als de huisarts de behandeling binnen de eerste lijn laat plaatsvinden in plaats van te verwijzen naar de
specialist, wordt dat wel substitutie genoemd. Het blijkt dat bij de gezamenlijke clusters met substitutie
door behandeling met gesprek en de gezamenlijke clusters met substitutie door medisch-technische be-
handeling een netto verwijscijfer optreedt, dat fors lager is dan het Nederlandse verwijscijfer. Voor sub-
stitutie door behandeling met medicatie respectievelijk verwijzing naar de eerste lijn zijn de verschillen
kleiner.

Structuurfactoren
Kenmerken van de regio waarin de praktijk is gesitueerd en kenmerken van de praktijk  bepalen voor een
deel de structuur waarbinnen klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk worden behandeld. Daar-
mee hebben zij invloed op zowel zorgvraag als taakuitoefening. In hoofdstuk 9 zijn deze structuurfactoren
bestudeerd.
•  Regiokenmerken/ beschikbaarheid zorgvoorzieningen
Urk ligt op het platteland, in het noorden van Nederland. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in
Emmeloord (13 km). Hier zijn alle basisspecialismen en enige deelspecialisten van elders op consultbasis
vertegenwoordigd; er is geen open EHBO.
Het (zorggebruik)profiel van de gezamenlijke praktijken op Urk en het profiel van groepen praktijken
(deelpopulaties) van de Nationale studie, die zijn geformeerd naar urbanisatiegraad, afstand tot het zie-
kenhuis of regio, zijn vergeleken met het landelijk profiel. Op de meeste onderdelen wijkt het profiel van
de praktijken op Urk in dezelfde richting af van het landelijk profiel als het profiel van praktijken met
eenzelfde regiokenmerk (platteland, ziekenhuis niet in de plaats zelf, in het noorden van Nederland). Het
Urker profiel wijkt echter bijna steeds veel sterker af; vooral het verwijscijfer naar beschouwende specia-
lismen en naar psychiatrie/ GGZ is veel lager.
Op enkele onderdelen (telefonische contacten met de huisarts en verwijzingen naar de eerste lijn) spoort
het profiel van de Urk praktijken geheel niet met het profiel van praktijken met eenzelfde regiokenmerk.
Met name op deze punten wijkt het Urker profiel in dezelfde richting af van het landelijk profiel als het
profiel van praktijken met een afwijkend regiokenmerk (hogere urbanisatiegraad, het ziekenhuis dichtbij,
in het midden -, in zuiden van Nederland).
Op Urk is geen verloskundige; de Urker huisartsen zijn nog verloskundig actief, net zoals veel andere
huisartsen op het platteland. In zorgvraag en zorggebruik wat betreft ‘zwangerschapsproblematiek’ is dit
duidelijk terug te vinden.

•  Samenwerking, praktijkvorm
Op vergelijkbare wijze als bij de regiokenmerken zijn het (zorggebruik)profiel van de gezamenlijke prak-
tijken op Urk en het profiel van groepen praktijken van de Nationale studie, die zijn geformeerd naar
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praktijkvorm, vergeleken met het landelijk profiel. Op enige onderdelen wijkt het profiel van de praktij-
ken op Urk in dezelfde richting af van het landelijk profiel als het profiel van groepspraktijken. Het gaat
om (meer) visites, telefonische contacten, verwijzingen eerste lijn, en om (minder) aanvragen externe
diagnostiek. Gezondheidscentra hebben minder verwijzingen naar beschouwende specialismen, net als de
Urker praktijken maar veel minder uitgesproken. Alle samenwerkers hebben een iets lager verwijscijfer
naar snijdende specialismen.
•  Structurele drukte
De Urker huisarts heeft het wat betreft het aantal contacten en het aantal problemen per contact ondanks
de grote praktijk niet drukker dan de Nederlandse huisarts in een normpraktijk; als de verloskunde buiten
beschouwing blijft, heeft hij het duidelijk minder druk.
De praktijkassistente heeft het drukker dan haar collega in de Nederlandse normpraktijk. Ze heeft in ieder
geval meer contacten voor herhaalreceptuur en waarschijnlijk ook meer ‘persoonlijke’ contacten met de
patiënten.
•  Praktijkorganisatie
De huisartsen op Urk maken meer gebruik van de telefoon en doen minder spreekuur dan de Nederlandse
huisarts. Op Urk wordt in alle praktijken meer medisch-technisch behandeld, en meer gedelegeerd aan de
assistente op medisch-technisch gebied. Voor het verwerken van herhaalreceptuur wordt op Urk gebruik
gemaakt van ingeleverde verpakkingen en herhaalrecepten; de telefoon wordt bewust niet gebruikt.

Huisartsfactoren
De huisarts heeft net als de patiënt grote invloed op de taakuitoefening.
Attitude, meningen, werkbeleving en satisfactie van de Urker huisartsen zijn gemeten via de huisartsen-
enquête van de Nationale studie. De resultaten zijn vergeleken met die van de Nationale studie. Vanwege
de kleine groep op Urk (5 huisartsen) kunnen verschillen slechts een indruk geven. Via de beschrijving is
dat tot uitdrukking gebracht (hoofdstuk 10).
•  Attitude en meningen
Mogelijk zijn de Urker huisartsen meer dan gemiddeld bereid risico te nemen. Wat betreft het omgaan
met onzekerheid neigen ze meer dan gemiddeld tot het consulteren van een collega huisarts en minder dan
gemiddeld tot het laten blijken van onzekerheid aan de patient en het consulteren van de specialist.
Urker huisartsen hebben geen andere taakopvatting wat betreft diagnostiek en therapie en op somatisch
en psychosociaal vlak. Ze voelen zich net zo competent op somatisch vlak, maar lijken wat zekerder bij
medisch-technische behandelingen.
De Urker huisartsen staan positiever tegenover contact en overleg met de specialist. Ze lijken honorering
minder als voorwaarde te stellen voor het consulteren van de specialist en voor taakverschuiving naar de
huisarts. Ze hebben een bredere taakopvatting en een bredere taakuitoefening dan de gemiddelde Neder-
landse huisarts.
De Urker huisartsen dichten zichzelf minder invloed toe op de situatie van de patiënt. Maar ze menen
relatief veel invloed op (verandering van) de patiënt zelf en op de eigen situatie te hebben.
•  Werkbeleving en satisfactie
De Urker huisartsen lijken minder vaak negatieve gevoelens (zoals twijfels of frustratie) te ervaren bij het
reguliere huisartsenwerk, terwijl ze bij andere activiteiten dan spreekuur en visite vaker een gevoel van
uitdaging en minder vaak een gevoel van tijdnood ervaren.
Mogelijk zijn ze meer tevreden met de mogelijkheden tot contacten met andere huisartsen en met hun
inkomen, en meer tevreden met de beschikbare tijd voor nascholing. Ze lijken meer ontevreden met de
beschikbare tijd per patiënt en met de tijd die de praktijk kost.
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Conclusies, beschouwing en aanbevelingen

Conclusies:
•  Verschil in samenstelling van de zorgvraag draagt weliswaar bij aan het lagere verwijscijfer op Urk,

maar verschil in taakuitoefening heeft beduidend meer invloed
•  De taakuitoefening is op Urk doelmatiger dan gemiddeld in Nederland.
•  Het zorggebruik op Urk lijkt globaal te kunnen verklaard door de specifieke taakuitoefening en de

zorgvraag.
•  Genetische factoren, leefstijl, werk, religie en attitude ten aanzien van gezondheid en gezondheidsvoor-

zieningen van de Urker bevolking verklaren voor een belangrijk deel de relatief grote en serieuze zorg-
vraag.

•  De attitude van de Urker bevolking draagt in belangrijke mate bij aan de (hogere) doelmatigheid van
de taakuitoefening.

•  Regiofactoren spelen een belangrijke rol bij de verklaring van het zorggebruik op Urk.
•  De samenwerking op Urk heeft een gunstige invloed op de doelmatigheid van de taakuitoefening bij

een aantal aandoeningen. In het algemeen kan de conclusie zijn dat bepaalde aspecten van de prak-
tijkvoering (de intensieve samenwerking, de beperkte drukte in de praktijk en de efficiënte praktijkor-
ganisatie) de kans op een kwalitatief goede huisartsenzorg en (daarmee) de kans op een doelmatige
taakuitoefening verhogen

•  De huisartsen hebben een attitude die een gunstige invloed heeft op de praktijkvoering en mede daar-
door op de taakuitoefening

Beschouwing en aanbevelingen:
•  Materiaal en methode
In het brede, inventariserende onderzoek op Urk kon met de beschikbare mankracht en mogelijkheden niet
diep worden ingegaan op bepaalde factoren met invloed op het zorggebruik.
De keuze voor de Nationale studie wat betreft methode en referentie had onder andere tot gevolg dat de
registratieperiode kort was. Dit leverde beperkingen op, onder andere bij het onderzoek van chronische
ziekten en de verrichting ‘terugbestellen’.
Gegevens van het onderzoek op Urk zijn vergeleken met gegevens van de Nationale studie, die 4 jaar eerder
is verricht. Dit lijkt verdedigbaar, mits met enige met name genoemde veranderingen rekening wordt gehou-
den.
Omdat de groep huisartsen op Urk klein is, is de interpretatie van sommige verschillen beperkt. Attitudecij-
fers geven hooguit een indruk. De sterke clustering van diagnosen, nodig om de invloed van diagnostische
interdoktervariatie te beperken, beperkt de interpretatie van verschillen in zorggebruik.
Verschillen in opzet en uitvoering van de enquête bij de bevolking bemoeilijkten en beperkten de vergelijk-
baarheid.
De opzet om referentiecijfers zoveel mogelijk te betrekken uit gepubliceerde gegevens van de Nationale
studie, heeft enige  beperkingen opgeleverd. Daarnaast konden sommige referentiecijfers niet worden
verkregen.
De studie is verricht in 1991. Globaal kan worden gesteld dat belangrijke factoren zoals attitude van de
bevolking en attitude van de huisartsen waarschijnlijk niet wezenlijk zijn veranderd sinds 1991. Samenwer-
king en praktijkorganisatie hebben geleid tot uitbreiding en verbetering van het zorgaanbod van de kant van
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de huisarts. Bepaalde tweedelijns voorzieningen liggen nu op grotere afstand.  Op Urk wordt nog steeds veel
minder vaak naar de specialist verwezen dan landelijk.
De attitude van de bevolking op Urk verdient verder onderzoek, vooral de invloed van religie en sociale
netwerken daarop. Bij onderzoek naar taakuitoefening verdient het aanbeveling om de consultatie zelf
goed in beeld brengen, vooral de communicatie en de verwachtingen van patiënt en arts, maar ook de
werkstijl van de huisarts. Om een goede vergelijking van zorgvraag, taakuitoefening en zorggebruik op
diagnoseniveau te maken, verdient het aanbeveling gebruik te maken van een geautomatiseerd systeem
voor diagnoseclassificatie, met een slimme thesaurus, duidelijke inclusiecriteria en criteria voor begin en
einde van de episode. Ook is het verstandig getrainde huisartsen te gebruiken. Tenslotte is een langere
registratieperiode wenselijk, bijvoorbeeld 1 jaar; de automatisering maakt dat nu ook goed haalbaar. Bij
de tweede Nationale Studie (2001) is aan een aantal van deze voorwaarden al voldaan.
•  Urker bevolking
De zorgvraag is relatief ernstig op Urk, vooral wat betreft hart- en vaatziekten en de risicofactoren daar-
bij; het lijkt erop dat de bevolking hiermee te laconiek omgaat. Op Urk gaat men zeer ver met mantelzorg;
als die zorg het niet meer trekt, is de nood echt hoog en is directe en adequate hulpverlening nodig. Tijdig
melden bij het regionaal indicatie orgaan is belangrijk in verband met de schaarste in de zorg.
•  Urker huisartsen
Zorgvraag en attitude van de bevolking geven de Urker huisarts veel inzicht in het natuurlijk beloop van
ziekten en nopen tot serieus nemen van de patiënt, maar niet tot defensief handelen. Bij risicofactoren en
chronische ziekten moet de Urker huisarts extra aandacht en actie ontplooien. Aan verbetering van sa-
menwerking en praktijkvoering moet steeds worden gewerkt. Ook informatievoorziening aan en commu-
nicatie met de praktijkbevolking zijn belangrijke aandachtspunten.
•  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 ook voor huisartsen in opleiding en dus voor de opleiding zelf.
•  Overheid en verzekeraars
Beleid van overheid en zorgverzekeraars heeft geen positieve bijdrage geleverd aan de beperking van het
zorggebruik op Urk ten tijde van het onderzoek. Als de overheid een beperkt en verantwoord zorggebruik,
zoals op Urk, wil bevorderen, moet zij de bevolking proberen te beïnvloeden (voorlichting) en de huisart-
senzorg krachtig stimuleren door te faciliteren.
De huisartsenzorg in Nederland verkeert in groot gevaar, onder andere door toenemende werkdruk, afne-
mende beschikbaarheid van huisartsen en volkomen ontoereikende bekostiging door overheid en verzeke-
raars gedurende een lange reeks van jaren. Ook op Urk is de situatie zorgelijk door een groeiende bevol-
king, een zich steeds verder verwijderende tweedelijns zorg, wachtlijsten voor allerlei vormen van zorg,
een groeiend tekort aan adequate praktijkfaciliteiten en fondsen en een sterk geslonken reservoir aan
huisartsen die het vak in de volle breedte inclusief verloskunde kunnen en willen uitoefenen.
Het beleid van overheid en verzekeraars wordt inmiddels meer stimulerend en faciliterend. Echter de
gevolgen van jarenlang inadequaat beleid laten zich niet gemakkelijk wegpoetsen. We zullen moeten
leven met een toenemend en fors tekort aan huisartsen en daarop moeten inspelen door de organisatie
sterk te verbeteren en het hulppersoneel fors uit te breiden. De huisartsen zullen zich, adequaat gehono-
reerd, aan hun kerntaken moeten kunnen wijden en uit de wind gehouden moeten worden wat betreft
zaken die heel goed en beter door anderen gedaan kunnen worden. Op die manier lijkt het goed mogelijk
een beperkt en verantwoord zorggebruik te bewerkstelligen.
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