
Dr. D. Post 

Meer samenwerking 
tussen de eerste en de 
tweede lijn in de 
gezondheidszorg * 

De medische hulpverlening zal moeten 
p/aatsvinden vanwt de gedachte dat niet 
het ziekenhuis maar de thuissituatie het 
middelpunt van het medisch universum 
moet worden genoemd. De samenwer
king tussen eerste en tweede lijn zal 
gestalte moeten knjgen door meer geza
men!Jjke activiteiten zoals consultatie en 
d1agnostische centrumactiviteiten in het 
ziekenhuis. 

Meer en meer breekt het bewustzijn door 
dat de sterke sche1ding tussen huisartsen 
en specialisten nadelige gevolgen heeft. 
De echelonnering-idee, begonnen 1n de 
periode dat Stuyt minister van Volksge
zondheid was en uitgewerkt in de struc
tuurnota van Hendriks in 197 4, heeft in de 
gezondheidszorg een sch1sma aange
bracht, waarvan op dit moment de kwa
lijke gevolgen steeds duidelijker worden. 
De specialistische geneeskunde is haar 
eigen weg gegaan en de huisartsgenees
kunde werd oak gedwongen een eigen 
identiteit te zoeken. De overheid meende 
meer greep op de expansie m de gezond
heidszorg te kunnen krijgen door deze 
duidelijker te structureren, een ordening 
aan te brengen. De huisarts werd inge
deeld in de eerste lijn, welke een structu
rele samenwerking zou moeten zijn tussen 
maatschappelijk werker, wijkverpleeg
kundige en huisarts. Het ontstaan van ge-
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zondheidscentra werd gestimuleerd. 
In diezelfde tijd was in de huisartsge

neeskunde een ontwikkeling op gang ge
komen, waarin het psycho-sociale aspect 
van het ziek-zijn steeds meer op de voor
grond was komen te staan. Het medisch 
aspect werd steeds meer naar de achter
grond verschoven. Er waren medici die 
meenden dat de stethoscoop kon worden 
opgeborgen. Het luisteren naar de patient 
was veel belangrijker: goed het probleem 
analyseren en met gesprekken de patient 
helpen. Een eenzijdige benadrukking van 
het psycho-sociale aspect sloot goed aan 
op de ordening die de overheid in ge
dachten had: de huisarts als hulpverlener 
met medische deskundigheid. De aanslui
ting met maatschappelijk werker en wijk
verpleegkundige was op die manier niet 
moeilijk. Voor de specialistische genees
kunde was toen duidelijk dat de genees
kundige lijn werd omgebogen naar de lijn 
die naar de 'zachte sector' trok. Een struc
turele band tussen de kerndisciplines in 
de eerste lijn heeft er voor gezorgd dat 
deze eerste 'lijn' een scheidslijn is gewor
den in het geneeskundig proces. 

Dit houdt uiteraard niet in dat er in de 

Dr. D. Post (1939) IS adv1serend geneeskund1ge biJ het Re
g,onaal Z1ekenfonds Zwolle. 

• Een overZicht van de geraadpleegde l1teratuur is biJ de 
auteur te verknJgen. 
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thuis-gezondheidszorg geen samenwer
king moet zijn tussen aile medespelers: 
huisarts, wijkverpleegkundige, maat
schappelijk werkende en gezinszorg. De 
samenwerking hier zal echter niet ten 
koste mogen gaan van samenwerking 
tussen huisartsen en specialist. lmmers er 
zijn meer patienten binnen de geneeskun
dige-lijn die met huisarts en specialist te 
maken hebben dan binnen de kerndisci
plines. De huisarts heeft met name weinig 
patienten gemeenschappelijk met de 
maatschappelijk werkende en ook het 
aantal patienten dat tijdelijk onder ge
meenschappelijke behandeling van wijk
verpleegkundige en huisarts is, is veel 
minder groot dan het aantal patienten dat 
huisarts en specialist gezamenlijk hebben. 
De huisarts heeft in de jaren zeventig lang
zaam ingezien dater weer een grotere na
druk diende te worden gelegd op het me
disch aspect. Echter de patient was al zo 
sterk gewend aan het feit dat medische 
deskundigheid in het ziekenhuis was te 
verkrijgen, dat het nogal tot conflicten in 
de spreekkamer leidt wanneer de huisarts 
een verwijzingsverzoek niet honoreert om
dat hij meent zelf de klacht te kunnen be
handelen. Wil de huisarts zijn medische 
centrumpositie weer gaan innemen dan 
kan hij dat niet op eigen kracht maar zal 
dat moeten doen in samenwerking met de 
specialist. Samenwerken tussen medici is 
niet eenvoudig. Een arts is per definitie 
een solist en samenwerken dient te wor
den geleerd. 

Vanuit de overheid is steeds het streven 
geweest om de eerste lijn te versterken. 
Dit ging uit van het idee dat een versterkte 
eerste lijn substitutie kan bewerkstelligen 
van zaken die de tweede lijn uitvoerden. 
Deze intramurale zorg zou vervangen 
kunnen worden door goedkopere extra
murale zorg. Echter de hele substitutiege
dachte zou weleens een fata morgana 
kunnen zijn. Het overhevelen van zorg 
van tweede naar eerste lijn lijkt vanuit de 
praktijkervaring niet gerealiseerd te wor
den. Het beleid zal daarom in de toekomst 
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niet gericht dienen te zijn op een verster
king van die eerste. lijn zorg maar veel 

Het overhevelen van zorg 
vandetweedenaarde 
eerste lijn blijkt in de 
praktijk niet te voldoen. 

meer op een integratie van de intra- en ex
tramurale ontwikkeling. Om deze reden 
zal de reeds genoemde samenwerking 
ook vanuit het overheidsbeleid dienen te 
worden gestimuleerd. 

In dit artikel wil ik vanuit mijn ervaring als 
adviserend geneeskundige enkele over
wegingen ten aanzien van dit stimule
ringsbeleid beschrijven. 

Samenwerkingsvoorwaarden 
Samenwerken kan worden gedefinieerd 
als het gemeenschappelijk aan eenzelfde 
taak werken. VanEs (1984) stelde vast dat 
in principe huisarts en specialist een com
plementaire taak hebben; ze vullen elkaar 
aan en werken naar een gemeenschap
pelijk doel. In de praktijk is de relatie vaak 
concurrerend, niet vanzelfsprekend com
plementair, met name ook omdat de spe
cialist veelal een hoofdrol vervult in de sa
menwerking (Greve en Vrakking, 1982). 
We kunnen bij de voorwaarden tot samen
werken een aantal factoren onderschei
den. Satir (1975) beschrijft in haar boek 
over relaties tussen mensen dat aan een 
aantal voorwaarden moet worden vol
daan om een relatie te krijgen. 
1 Er moet een gevoel van eigenwaarde 

zijn. Men dient niet afhankelijk van el
kaar te zijn zodat de ene partij de sa
menwerking op kan leggen aan de an
dere partij (afhankelijkheidsfenomeen 
(Greve en Vrakking, 1983)). 
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2 Er dient een goede communicatie te 
zijn. 

3 Men dient voor de samenwerking re
gels op te stellen. Hennink (1984) wijst 
hier ook op door heel duidelijke afspra
ken te willen maken, wanneer bijvoor
beeld een patient wei of niet terug wordt 
gestuurd naar de huisarts. 

4 Beide partijen dienen van de samen
werking voordeel te hebben. Misschien 
is dit wei de belangrijkste factor en dient 
hierover bij samenwerking in eerste in
stantie te worden gesproken. Deze fac
tor wordt door Greve en Vrakking 
(1983) gevat onder het zogeheten ruil
fenomeen. Status, kennis, macht etc. 
worden onderling uitgewisseld. Beide 
partijen moeten meer kennis krijgen, 
terwijl de macht goed moet worden ver
deeld. Van enorm groat belang is ook 
dat beiden er financieel beter van wor
den. Een honoreringsstructuur die ver
schillend is en die bovendien in zich 
heeft dat er anti-samenwerkingsele
menten in zitten zal belemmerend wer
ken voor de samenwerking. 

5 Er dient een wil tot samenwerking aan
wezig te zijn. Deze wil moet niet aileen 
een intentie zijn, maar er moet bewust 
en actief gewerkt worden aan samen
werking. Greve (1982) stelt terecht dat 
het mensen zijn die een rol spelen in de 
samenwerking en naar zijn aard is de 
mens in onze maatschappij meer ge
neigd tot individualiseren dan tot sa
menwerken. In samenwerken moet be
wust energie worden gestoken, want 
het gaat niet vanzelf. 

6 Elkaars werkwijze en deskundigheid 
dient te worden gekend en dient te wor
den gewaardeerd. Van Es (1984) 
meent dat dit een zeer belangrijke 
grondvoorwaarde is. Wanneer we kij
ken naar de belemmering van het sa
menwerken blijkt inderdaad vaak de 
barriere op dit gebied te liggen. 

Belemmering van het samenwerken 
Vanuit de voorwaarden voor samenwer-
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ken kur]_nen de belemmeringen, die mo
menteel aanwezig zijn om die samenwer
king gestalte te geven, worden gedestil
leerd. Een aantal belemmeringen wil ik 
hier nader belichten. 
- Een verschil in opvatting over ziek-zijn 

tussen huisartsen en specialisten 
draagt ertoe bij dat men elkaars werk
wijze niet begrijpt en geeft ook aanlei
ding tot een verschil in werkwijze. Dit 
verschil heeft onder meer te maken 
met een verschil in patientenpopulaties 
van huisarts en specialist. Het begrip 
'ziek-zijn' heeft hierdoor een verschil
lende definitie gekregen. 
De huisarts krijgt veel gezondheidspro
blemen op zijn spreekuur aangeboden 
die niet direct verwijzen naar een orga
nisch lichamelijk lijden. Dit heeft tot ge
volg gehad dat de opstelling ten op
zichte van klachten bij de huisarts ge
vonden moet worden vanuit het ge
zondheidsaspect: de huisarts houdt 
een patient voor gezond tot het tegen
deel blijkt, toter zoveel argumenten zijn 
dat er aan een pathologisch proces 
moet worden gedacht. Vanuit al deze 
gezondheidsproblemen selecteert de 
huisarts een aantal waarvan hij meent 
dat er meer aan de hand is: de mensen 
hebben of zouden misschien een pa
thologisch gebeuren in lichaam of 
geest hebben. Ze zijn ziek in de zin dat 
er meer aan de hand is dan een klacht 
vanuit een gevoel van onwel zijn. Een 
aantal patienten lijkt door hemzelf niet 
te behandelen en wordt verwezen. 
Deze patienten ziet de specialist en zijn 
opvatting is dan ook dat hij moet uitslui
ten dan wei bevestigen dat er ziekte 
aanwezig is: de specialist houdt de pa
tient ziek tot het tegendeel blijkt. Hij 
doet onderzoek en stelt een diagnose. 
Een totaal andere werkwijze in zijn al
gemeenheid dan die van de huisarts. 
Boenink c.s. (1986) demonstreren dit 
prachtig in hun onderzoek over de aan
pak van de klacht moeheid. lnternisten 
zetten als onderzoek voor deze klacht 
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de somatische ziekten op de eerste 
plaats terwijl huisartsen veel meer den
ken aan psycho-sociale problematiek. 
De internisten dachten veel meer aan 
een kwaadaardige ziekte als oorzaak 
dan de huisartsen. Lagro-Jansen 
(1986) constateerde in haar onderzoek 
eveneens dat specialisten veel sneller 
aan somatische oorzaken denken. 
Het verschil in ziekte-begrip leidt ertoe 
dat men elkaars taal niet spreekt (Keij
sers en De Koning Gans, 1983), het
geen vaak tot misverstanden leidt in de 
communicatie. 

- Vanuit dit verschil in ziekte-begrip, ont
staan door de verschillen in populatie 
welke zich aandient bij huisarts en spe
cialist, ontstaat oak een verschil in taak
opvatting. Gerritsma en Smal (1982) 
stelden vast dat de internist, de arts die 
het meest verwant is aan de huisarts, 
tweemaal zoveel informatie verzamelt 
en driemaal zoveel onderzoek doet als 
de huisarts. Die verschillen in taakop
vatting waren bij het samenwerkings
project in Hoogeveen zelfs de reden 
dat het project de mist in ging (Swinkels 
en Dophe1de, 1983). Wat er precies 
aan verschillen in taakopvatting aan
wezig is Iaten de onderzoeken van 
Beek c.s. (1984, 1985) en Rutten c.s. 
(1985, 1985) zien. De huisartsen clai
men meer dan de specialist verant
woordelijk acht, hetgeen oak naar vo
ren komt u it het feit dat slechts 17% van 
de specialisten een verschuiving van 
tweede naar eerste lijn mogelijk lijkt. Bij 
de huisartsen blijkt 4 7% hiervan een 
voorstander. Over de plaats van de 
kleine chirurgie en ook van een aantal 
gynaecologische ingrepen is de over
eenstemming tussen huisarts en spe
cialist ver te zoeken. 

- Dit verschil in taakopvatting zou wei 
eens de grootste belemmering kunnen 
zijn omdat deze zich in de praktijk uit in 
achterdocht, competentiestnjd, con
currentie en slechte informatievoorzie
ning. Uit ervaring als adviserend ge-
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neeskundige bij een ziekenfonds met 
huisartsen en specialisten tijdens mijn 
zeer regelmatige bezoeken aan huis
artspraktijken en ziekenhuizen ken ik 
bovenstaande samenwerkingsbelem
meringen. 
Huisartsen mopperen erg veel op spe
cialisten: ze houden de patient te lang 
vast, doen teveel onderzoek, dragen 
bij tot somatische fixatie en houden de 
huisarts niet goed op de hoogte. Dit 
beeld dringt zich constant aan mij op. 
Vanuit de specialist wordt over huisart
sen gesproken in de zin van: hij stuurt 
te laat in, geeft foute medicatie, is niet in 
staat om een goede diagnose te stel
len. Van een patient hoar ik nogal eens 
dat de specialist dit ook verhuld of zelfs 
onverhuld ventileert over zijn huisarts. 
Er is een soort mythevorming omtrent 
de huisartsgeneeskunde waarin de 
specialist als grate redder een rol 
speelt en waarbij de huisarts het vuile 
werk doet en dat ook nog op een in
competente wijze. Heel merkwaardig 
hoorde ik in mijn huisartsentijd deze 
verhalen niet. Blijkbaar praat men ge
makkelijker over elkaar dan met elkaar. 

- Communicatie en informatie blijken on
voldoende te zijn en kunnen als belem
meringen in het samenwerken worden 
getypeerd. Muller en Pop (1987) wijzen 
hierop en proberen dit te verbeteren 
door samenkomsten van huisartsen 
met specialisten te organiseren. Oak in 
Nijmegen (Poets en Lagro-Jansen, 
1982) en Gouda (Swinkels en Lode
wick, 1985) heeft men hierover erva
ring opgedaan. Communicatie en in
formatie is niet aileen verbaal van groat 
belang maar ook de verwijsbrief en 
specialistenbrief zijn van uitermate 
groat belang in de beeldvorming we
derzijds (Jongerius, 1985). Of de huis
arts, zoals Heckman (1984) bepleit, 
vanwege de communicatie-verbete
ring opgenomen moet worden in de 
stat van het ziekenhuis lijkt mij nogal 
dubieus. 
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Scheidslijnen opheffen 
Samenwerkingsbelemmeringen, zoals bo
ven geschetst, hebben te maken met de 
kunstmatig getrokken scheidslijnen. Kolk
man en Vissers (1986) wijzen op deze 
scheidslijnen in een bijzonder boeiende 
analyse van deze problematiek. Echelon
nering heeft tot die scheidslijnen geleid. 
Het huidige sturen naar regionalisatie gaat 
er van uit dater een betere continu"lteit van 
zorg dient te komen. 'In plaats van een 
soepele en adequate stroomlijning tussen 
eerste en twee lijn zien we juist kampen die 
met elkaar strijden om de dominantie in de 
gezondheidszorg', zo stellen zij. Een 
oplossing zou gevonden kunnen worden 
door meer de nadruk te gaan leggen op 
de continuHeit van de zorg, waarbij buiten
poli, regionale beleidsorganen, consulta
tie en een coordinator eerste en tweede 
lijn een faciliterende rol kunnen spelen. 

Allerlei experimenten proberen vormen 
te vinden waarin betere samenwer
kingsprocessen gestalte kunnen vinden. 
Zo beschreef Van Hall (1987) de gynaeco
logische consultatie in een groepspraktijk 
van huisartsen hetgeen leidde tot een aan
zienlijk minder aantal verwijzingen naar de 
tweede lijn. Aan de Vrije Universiteit 
(Streefkerk c.s., 1986) is men bezig sa
menwerkingsmodellen te ontwikkelen, 
terwijl het 'in elkaars keuken kijken' in Nij
megen (Elias en Spangenberg, 1982) de 
wrijfpunten in de communicatie wil opspo
ren. 

In Haarlem is men begonnen elkaars 
meningen te inventariseren en meer tot 
vak-inhoudelijke afstemming te komen. 
Vierhout (1987) brengt verslag uit van een 
gezamenlijk spreekuur in de huisartsen
praktijk met orthopaed, dermatoloog en 
KNO-arts en toont hiervan de meerwaar
de aan. Casparie (1985) pleit ook voor 
deze manier van consultatie: de specialist 
moet naar extramuraal. In tegenstelling tot 
deze extramurale consultaties wil Duurs
ma (1981) een huisarts een ochtend per 
week spreekuur Iaten doen in de polikli
niek, terwijl specialist en huisarts samen 
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de patie[lt in de kliniek bezoeken. Het blijkt 
dat er een roep om samenwerken bestaat 
en dat er ook hier en daar voorzichtig 
wordt begonnen, maar dat het in zijn alge
meenheid nog geen gestalte heeft gekre
gen. 

Nieuw beleid nodig 
Vanaf 197 4 is het beleid gericht geweest 
op een versterking van de eerste lijn, uit
gaande van het concept dat we echelons 
in onze gezondheidszorg moeten onder
scheiden. Het lukt niet om deze eerste lijn 
te versterken, ondermeer niet omdat de 
huisarts zich te sterk heeft verbonden aan 
de 'zachte sector'. Er zal een beleid die
nen te komen dat de geneeskundige-lijn 
versterkt. Huisarts en specialist zullen zich 
beiden moeten richten op de medische 
aspecten van de klacht van de patient. 
Hierbij heeft de huisarts de specifieke taak 
om van de klacht ook de sociale kant te 
bekijken. Het hulpverleningsproces dient 
gericht te zijn op het zoveel mogelijk de 
patient in de thuissituatie te Iaten en aileen 
maar ziekenhuishulp te bieden wanneer 
het strikt noodzakelijk is. Huisarts en spe
cialist dienen hierop in gezamenlijke stra
tegie gericht te zijn en kunnen hiervoor 
hulp verwachten van de andere discipli
nes die in de thuissituatie werkzaam zijn: 
wijkverpleging, gezinszorg en maat
schappelijk werk. lk wil pleiten voor een 
beleid dat gericht is op het opheffen van 
structurele verbintenissen tussen de eer
ste lijn disciplines, maar over te gaan tot 
een functionele werkwijze tussen genees
kundige-lijn (huisarts en specialist), 
verpleegkundige-lijn en sociale-lijn. Aller
eerst zal het beleid dan gericht moeten zijn 
op een versterking van de geneeskundi
ge-lijn en hiertoe zal aan de voorwaarden 
die ik in het begin van dit artikel stelde 
moeten worden voldaan. 

lk werk een aantal van de naar mijn me
ning meest essentiele voorwaarden uit. 
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1 . Opheffing van het verschil in honore
ringsstructuur. 
Voor samenwerking is het noodzakelijk 
dat beide participanten hiervan voordeel 
hebben, ook in financieel oogpunt. Op dit 
moment heeft de huisarts voordeel bij ver
wijzen (meer vrije tijd) en de specialist 
voordeel bij het zoveel mogelijk doen en 
zolang mogelijk vasthouden. Ons uit
gangspunt is dat zoveel mogelijk de pa
tient in de thuissituatie dient te worden be
handeld. Dit veronderstelt: 
a dat de huisarts gehonoreerd wordt voor 

verrichtingen die thans ook in de kliniek 
worden gedaan. Een gemengd abon
nementssysteem is een voorwaarde. 
T evens zal het beleid gericht moeten 
zijn op een betere toerusting en een ver
plichte nascholing, zoals ik reeds eer
der beschreef (Post, 1985). Dit zal meer 
tijd vergen en de huisartspraktijken zou
den mijns inziens in grootte dienen af te 
nemen; 

b dat de specialist eveneens een gedeel
telijk abonnementshonorarium krijgt. 
Dit zou kunnen op basis van een vast 
bedrag per verwijskaart. Voorlopig zou 
dit kunnen worden berekend uit de om
zet van het laatste jaar gedeeld door de 
hoeveelheid verwijskaarten. Het abon
nement zou ook kunnen bestaan uit een 
'aanneemsom' per jaar, eveneens ge
baseerd op de gemiddelde omzet in 
een bepaald specialisme. Dit betekent 
geen opname in het ziekenhuisbudget 
maar een uit vrije onderhandelingen 
met financiers tot stand gebrachte ho
norering. Om via incentives het extra
murale werk in de vorm van consulta
ties of spreekuur in de huisartspraktijk te 
stimuleren zou binnen het abonnement 
een bedrag per extramuraal consult 
kunnen worden gegeven (de consult
kaart). 

lk pleit voor een gedeeltelijk abonne
mentssysteem voor specialisten omdat mij 
als adviserend geneeskundige meerma
len ter ore komt dat de specialist 'iets niet 
meer zou doen als het tach niet gehono-
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Een specialist vertrouwde 
mij toe als hij een vast 
bed rag per verwijskaart 
zou krijgen, hij veel meer 
mensen naar de huisarts 
zou terugsturen. 

reerd werd'. Een specialist vertrouwde mij 
toe dat, als hij een vast bed rag per verwijs
kaart zou krijgen, hij veel meer mensen 
naar de huisarts zou terugsturen. 

2. Consultatie extrumuraal bevorderen. 
In Australie en Engeland bezocht ik me
nige groepspraktijk van huisartsen en 
vond daar steeds een spreekuur-gelegen
heid voor de 'consultant', de klinisch spe
cialist. Om een betere continulteit van zorg 
te hebben na opname in het ziekenhuis 
maar ook om een ziekenhuisopname te 
voorkomen zou ook in Nederland gesti
muleerd moeten worden dat specialisten 
spreekuur houden of consultaties verrich
ten in de huisartspraktijk. Het dient afhan
kelijk gesteld te worden van het specia
lisme of een spreekuur dan wei consulta
ties worden verricht. 

Het zou heel goed mogelijk zijn om in 
een groepspraktijk of in een waarneem
groep op gezette tijden spreekuur te hou
den door bijvoorbeeld een orthopaed. 
Deze krijgt dan patienten toegezonden 
waarover de huisartsen een advies willen 
hebben ten aanzien van de behandeling. 
Voor de internist of cardioloog zijn consul
taties aan de hand van patientenkaarten 
nuttig. Desnoods kan op het moment dat 
de internist in de praktijk is door huisarts 
en internist een gezamenlijk onderzoek 
plaatsvinden. 

Onlangs vertelde mij een kinderarts dat 
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ongeveer 30% van de opgenomen kinde
ren niet in het ziekenhuis zouden komen 
als hij ze thuis of in de spreekkamer van de 
huisarts had kunnen onderzoeken. Van 
Hall c.s. (1987) toonde dit effect ook in het 
consultatieproject in Noordwijk duidelijk 
aan. 

Consultatie extramuraal zal de samen
werking tussen huisarts en specialist be
vorderen. Seiden hebben dan het gevoel 
betrokken te zijn bij de behandeling van 
de patient: het zal de zekerheid van bei
den ook vergroten en daardoor zal er een 
afname van onderzoekingen kunnen op
treden. 

3. Consu!tatie huisarts-specia!ist intramu
raal. 
Vanuit de ervaring in Maastricht (Pop, 
1982) en ook uit het ziekenhuis Ouderijn in 
Utrecht (Peters, 1982) is duidelijk gewor
den dat een diagnostisch centrum in een 
ziekenhuis samenwerking tussen huisart
sen en specialisten verbetert. Men kent el
kaar beter en de consulten verlopen dan 
meer bevredigend. Een diagnostisch cen
trum houdt meer in dan het ter beschik
king stellen van de laboratorium- en rbnt
genafdeling aan huisartsen. Het wil zeg
gen dat de uitslagen van door huisartsen 
aangevraagde verrichtingen worden 
besproken met de specialist. Uiteraard is 
dit een 'papieren' consultatie, die zijn nut 
aileen kan afwerpen als huisarts en speci
alist elkaar goed kennen en elkaars werk
wijze ook hebben ervaren. 

Uit het diagnostisch centrum 'Ouderijn' 
is gebleken dat het volume van de aange
vraagde verrichtingen niet is gedaald. De 
huisartsen zijn bijna unaniem van mening 
dat er een betere communicatie is opge
treden welke de patient ten goede komt. 

Er heett aan deze projecten ontbroken 
dat er goede afspraken waren gemaakt 
omtrent de behandeling. Ook was er geen 
duidelijk protocol welke bepalingen aan
gevraagd zouden moeten worden bij 
welke klacht. Wil de communicatie intra
muraal vruchten afwerpen, dan zal eens 
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dienen te worden gekomen tot een af
spraak -tussen huisarts en specialist per 
vakgebied welke diagnostische verrichtin
gen in geval van een bepaalde klacht die
nen te worden aangevraagd. 

4. Op de hoogte zijn van elkaars 'produk
tiegegevens '. 
Een van de manieren om van elkaar te we
ten op welke wijze er in de praktijk gewerkt 
wordt is het kennis nemen van elkaars pro
duktiecijfers. Van huisartsen zijn verwijs
en voorschrijfcijfers bekend, waarvan 
Mokkink (1986) aantoonde dat ze een be
paalde werkstijl representeren. Specialis
ten zouden van deze werkstijl kennis moe
ten nemen om bij de beoordeling van een 
verwijzing dit mogelijk te Iaten meewegen 
(Heckman, 1984). 

Mokkink onderscheidt bijvoorbeeld 'de 
doener', de huisarts die altijd vee I doet: 
verwijst veel, schrijft veel voor en doet oak 
veel aan diagnostiek. Het begrip 'teveel' is 
hier vaak van toepassing. Als de specialist 
weet dat hij met een dergelijke huisarts te 
maken heett, zal hij anders reageren dan 
wanneer een huisarts met een werkstijl die 
Mokkink als 'ge"lntegreerd' typeert een 
patient instuurt. Bij deze laatste werkstijl 
verwijst de huisarts zeer kritisch. De kans 
dat er iets ernstigs aan de hand is moet 
veel grater worden geacht. 

Omgekeerd zouden huisartsen kennis 
moeten hebben van de verschillen tussen 
specialisten. Van hen kennen we via de 
ziekenfondsgegevens de instroom in de 
praktijk, het terugbestelgedrag, de 
opname-coetticient en de hoeveelheid on
derzoekingen en therapeutische verrich
tingen (Post, 1987). Samen met de gege
vens uit de ziekenhuisadministratie (SMR, 
SIG) zou er een typering van de werkwijze 
van specialisten mogelijk zijn. Op deze 
wijze weten huisartsen of ze verwijzen 
naar een specialist die meer geneigd is tot 
het doen van onderzoek, die sneller dan 
zijn coli ega geneigd is tot bijvoorbeeld het 
verwijderen van amandelen of tot gal
blaas-operaties. Men weet dan als huis-
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arts tevens of men naar een specialist ver
wijst die patienten meer en/of Ianger in het 
ziekenhuis opneemt dan zijn vergelijkbare 
collega's. 

Meer nog dan kennis nemen van deze 
gegevens zou het nuttig zijn om deze in
formatie te gebruiken als uitgangspunt 
voor een gesprek over elkaars werkwijze. 
Ziekenfondsen zouden in het kader van 
hun informatiebewerking hierbij hulp kun
nen bieden. Zij kunnen samen met de be
roepsgroepen de informatie gebruiken 
om de kwaliteit van het medisch handelen 
te bevorderen. Het bijeen roepen van 
waarneemgroepen van huisartsen samen 
met specialistische maatschappen, waar
bij beider 'produktiecijfers' als discussie
materiaal worden gebruikt, zal kunnen lei
den tot beter begrip voor elkaars werk
wijze. Men zal immers zijn werkwijze moe
ten toelichten waardoor er een bewust
wording van het waarom van het 
handelen zal ontstaan. 

Conclusies 
Om de samenwerking binnen de genees
kundige lijn gestalte te doen krijgen zal als 
eerste beleidspunt een verandering van 
het echelonneringsprincipe moeten 
plaatsvinden. De lijnen moeten worden 
uitgegumd en er zal een onderscheid 
moeten komen in een medisch-, verpleeg
kundig- en sociaal-hulpverleningsproces. 
De medische hulpverlening zal vanuit de 
gedachte moeten plaatsvinden dat niet 
het ziekenhuis maar de thuissituatie het 
middelpunt van het medisch universum 
moet worden genoemd. Om de samen
werking niet te blokkeren zal een uniform 
honoreringssysteem moeten worden ge-

220 

Gezondhe1dszorg 

vonden, een honoreringssysteem waarbij 
zowel de huisarts als de specialist in de
zelfde richting voordeel hebben. De sa
menwerking zal gestalte moeten krijgen 
door meer gezamenlijke activiteiten zoals 
consultatie en diagnostische centrumacti
viteiten in het ziekenhuis. 

Randvoorwaarden zijn dat men elkaars 
werkwijze beter zal moeten kennen en ook 
leren waarderen. Dit zal voor beide partici
panten betekenen dat men zich moet ver
diepen in de specifieke kenmerken van de 
andere discipline. Voor huisartsen zal het 
betekenen dat de scholing en bijscholing 
in het medische kennen en kunnen op een 
hager peil zal moeten komen. Men moet 
ook qua kennis elkaars gesprekspartner 
kunnen zijn. 

Zou deze filosofie een betere stimulans 
kunnen betekenen voor een verschuiving 
van het hulpverleningsproces zo dicht 
mogelijk bij het milieu van de patient? In 
elk geval heeft het lijnenconcept en met 
name het eerste lijnconcept bewezen niet 
effectief te zijn. De lijnen zijn scheidslijnen 
geworden waarover nauwelijks heen te 
springen is. lk pleit ervoor de lijnen uit te 
wissen en van een ander model uit te 
gaan. Vooral vanuit de beleidsvormende 
organen zullen stimulansen moeten uit
gaan naar een andere opvatting omtrent 
structurering van de gezondheidszorg. 
De echelons moeten worden opgeheven 
en een integratie moet ervoor in de plaats 
komen. 
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