
Volksgezondheid 

Nota Eerstelijnszorg 
door dr. C. Spreeuwenberg 

De beleidsvisie op de sa men hang tussen de 
gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening in 
de Nota Eerstelijnszorg en de daaraan gekoppelde 
beleidsvoornemens worden in dit art ike! vanuit de optiek van 
de gezondheidszorg geanalyseerd. 

Dr. C. Spreeuwenberg (1944) is hoog
leraar Huisartsgeneeskunde aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam en 
huisarts te Nieuwege1n. 

lnleiding 
In december 1983 bood de Staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de 
Tweede Kamer de Nota Eerstelijnszorg 
aan. 11 

Het doel van deze Nota is om de visie op de 
samenhang tussen de eerstelijns gezond
heidszorg en de eerstelijns maatschappelijke 
dienstverlening weer te geven. De Nota be
vat drie onderdelen: een beleidsvisie, een 
analyse van de huidige situatie, trends en 
knelpunten en conclusies die uitmonden in 
een aantal beleidsvoornemens. 
De redactie heeft mij gevraagd om vooral de 
beleidsvisie en beleidsvoornemens aan een 
kritische analyse te onderwerpen en daarbij 
de relevante delen uit het CDA-Verkiezings
programrna 2131 te betrekken. 
In deze analyse zal herkenbaar zijn dat ik 
vanuit mijn hoedanigheid als huisarts, dus 
vanuit de optiek van de gezondheidszorg, 
naar de beoogde samenhang heb gekeken. 

Wat wordt met de Nota beoogd? 
Hoewel dit niet zo in de aanbiedingsbrief 
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wordt gesteld, blijkt de Nota betrekking te 
hebben op twee zaken, n.l. de sarnenhang 
binnen het eerstelijnszorgsysteem tussen 
gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening en verschuiving van professi
onele hulpverlening naar zorg vanuit het 'in
formele circuit'. Hoewel ik het belang van dit 
laatste volled1g erken acht ik het toch de 
duidelijkheid van de Nota niet ten goede 
komen dat al voordat op de eerste lijn wordt 
ingegaan een beschouwing wordt gegeven 
die er in essentie op neer komt dat taken uit 
het 'informele circuit' te gemakkelijk door 
professionele hulpverleners zijn overgeno
men (p. 8). Dit begin wekt achterdocht om
trent de motieven van waaruit de Nota is 
geschreven. Gaat het nu om een adequaat 
functionerende eerste lijn of om bezuinigin
gen door op een te qoedkope manier zelf-

1) Nota Eerstelijnszorg. 's-Gravenhage, 1983. 
2) Om een zmvol bestaan. CDA-verkiezingsprogramma, ge

actualiseerde versie, Den Haag, juli 1982. 
3) Program van Uitgangspunten van het CDA. Den Haag, 

Z.j. 
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zorg te bevorderen of misschien om roman
tische ideeen over de restauratie van het 
gezin en meergeneratie-hu1shoudens? 
In dit artikel zal ik mij aanvankelijk beperken 
tot de eerstel1jnszorg. Aan het slot maak ik 
enkele opmerkingen over dat 'informele cir
cuit'. 

Eerstelijnszorg 
In de Nota wordt eerstelijnszorg omschreven 
als een subsysteem van zorg waarin de 
werkers de medeverantwoordelijkheid op 
zich nemen voor een continue, integrale en 
persoonlijke zorg in eigen omgeving van de 
mensen, aan wie de zorg wordt verleend (p. 
8). 
Kenmerkend zijn het generalistisch karakter, 
de vrije toegankelijkheid, de situering dichtbij 
de doelpopulatie en de gerichtheid op de 
mens in zijn vertrouwde omgeving en de 
ambulante wijze van hulpverlening (p. 8/9). 
De eerstelijnszorg onderscheidt zich ener
zijds van het 'informele circuit' door het pro
fessionele karakter van de geboden hulp en 
anderzijds van de 'tweede lijn' door het ont
breken van gespecialiseerde zorg of semi
murale en intramurale voorZ1en'1ngen. 
Als belangrijke categorieen van activiteiten 
worden genoemd (p. 1 0): geneeskundig en 
paramedisch handelen, maatschappel1jk 
werk, verpleging en verzorging. 
Hieruit blijkt al dat de opstellers de eenheid 
van de eerstelijnszorg als een vanzelfspre
kendheid beschouwen. De klassieke volg
orde zou 1mmers zijn: geneeskundig en pa
ramedisch handelen, verpleging, verzorging, 
en maatschappelijk werk. 
In de omschr1jv1ng van de eerstelijnszorg is 
de in 1956 in Woudschoten geformuleerde 
doelstelling voor het werk van de huisarts 
herkenbaar. Centraal staat het geven van 
zorg door professionele werkers. Deze komt 
in het vizier als het 'gezonde bestaan' be
dreigd wordt41 . Deze bedreigingen kunnen 
liggen in de persoonlijke, interactionele en 
situationele sfeer van het bestaan. Een aan
tal van deze bedreigingen worden tegenge
gaan door de overheid en ons stelsel van 
sociale zekerheid, andere door een beroep 
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te doen op een scala van hulpverleners van 
uiteenlopende disciplines 51. 

Opvallend is, dat het functioneren van de 
activiteiten van deze hulpverleners binnen 
een subsysteem nergens geproblemati
seerd wordt en dat ook niet wordt aangege
ven wat de keuze voor een dergelijk subsys
teem betekent voor de relaties van de te 
onderscheiden disciplines met de verschil
lende sectoren in de tweede lijn. 

Afstemming gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening 
Het doel van de Nota zou zijn om de samen
hang van gezondheidszorg en maatschap
pelljke dienstverlening aan te geven (p. 1 ). lk 
had dan ook een uitwerking verwacht van 
ons 'Program van Uitgangspunten' waarin 
staat dat het de taak van de overheid is te 
bevorderen dat voorzieningen in de gezond
heidszorg en maatschappelijke dienstverle
ning op elkaar worden afgestemd (p. 9). 
Het is duidelijk dat een verschuiving van 
tweede naar eerste lijn zal moeten inhouden 
dat de taken van huisartsen, fysiotherapeu
ten, wijkverpleegkundigen en gezinsverzor
genden veranderen en dat ten aanzien van 
deze disciplines een samenhangend beleid 
moet worden gevoerd. lk begrijp ook heel 
goed dat er mogelijkheden moeten zijn voor 
de opvang van psycho-sociale nood, maar 
het ontgaat me waarom de mate van sa
menhang in de Nota eigenlijk niet meer ter 
sprake wordt gesteld en de gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening 
gelijk maar in een subeenheid worden on
dergebracht. 
Als argumenten hiervoor worden genoemd 
dat er in het huidige zorgpakket oneven
wichtigheden bestaan die veroorzaakt wor
den door het feit dat gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening zich onaf
hankelijk van elkaar hebben ontwikkeld en 

4) J.P. Kuiper, Het zal onze zorg zijn. Van Gorcum, Amster
dam/Assen, 1975. 

5) C. Spreeuwenberg, Wat betekent voor de huisarts inte
grale zorg? Een beschouwing over het begrip 'integrale 
zorg' (1982) Huisarts & Wetenschap. 26, pp. 88-92. 
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voor beide een afzonderlijk beleid is ge
voerd. Dit komt tot uitdrukking in tweeerlei, 
onderling niet harmonierende, wetgevingen. 
Daarom wordt voorgesteld de WVG te 
transformeren en de sectoren gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening 
onder te brengen in de werking van de Wet 
Gezondheidszorg en Maatschappelijke 
Dienstverlening (WGM) (p. 11 ). 
Als ik let op datgene wat onder maatschap
pelijke dienstverlening wordt verstaan en zie 
dat daarbij worden gerekend de sociale 
raadsman, maatschappelijke advies- en in
formatiecentra, telefonische hulpdiensten, 
kindertelefoon, ambulante hulp aan onge
huwde moeders, ambulante voorzieningen 
voor jeugdhulpverlening, drugshulpverleoing 
aan jong-volwassenen, sexualiteitshulpverle
ning, gecoordineerd bejaardenwerk en 
dienstencentra, dan bewonder ik het opti
misme van de bewindslieden van WVC. Me
nen zij werkelijk dat deze sectoren met een 
zo verschillende taak, hulpverleningsopvat
ting en vooral ook professionele 'cultuur' in 
een subeenheid ondergebracht kunnen 
worden? 
Verdient een dergelijke riskante operatie niet 
een betere argumentatie dan thans ge
schiedt? Worden hier samenhang of afstem
ming niet verward met samenwerking of 
zelfs '1ntegratie? 
Samenwerking is pas zinvol als er sprake is 
van een voldoende groot gezamenlijk pro
bleemveld en als de verschillende disciplines 
een eigen inbreng voor het oplossen van 
deze problemen hebben. Daarom is het evi
dent dat de sector gezondheidszorg bevor
derd moet worden. lk zal later '1n dit artikel 
verder op samenwerking ingaan. 
Als ik bekijk hoe vaak ik behoefte heb aan 
mogelijkheden van verwijzing of overleg met 
genoemde functionarissen uit de maat
schappelijke dienstverlening en dat vergelijk 
met de sector gezondheidszorg dan is dit 
vrijwel te verwaarlozen. 
Het feit dat bij veel patienten die op het 
spreekuur komen psycho-sociale problema
tiek een rol speelt wil nog lang niet zeggen 
dat verwijzing naar de maatschappelijke 
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dienstverlening nodig of wenselijk is. 
Volgens mij is een van de misvattingen in de 
Nota de gedachte dat meer psycho-sociale 
problematiek meer maatschappelijke 
d'1enstverlening moet inhouden (p. 30). Veel 
problemen van mensen hebben te maken 
met de wijze waarop wij onze samenleving 
georganiseerd hebben, hoe macht verdeeld 
is en met het onvermogen van mensen om 
met hun problemen om te gaan. Hoewel 
individualisering van problemen een van de 

' Het is veel meer 
gelegitimeerd om 
rugpijn te hebben dan 
te zeggen dat je je werk 
niet aankan. , 

redenen is waardoor maatschappelijke pro
blemen versluierd kunnen blijven, ligt de 
kracht van de thuiszorg toch in de individue
le aanpak. Daarop slaan ook de adjectieven 
'persoonlijk', 'continu' en 'integraal' uit de 
omschrijving van de eerstelijnszorg. 
Mensen, voor wie het omgaan met hun soci
ale en psychische problematiek moeilijk is, 
hebben vaak ook lichamelijke klachten. Oat 
is de reden, dat ze dikwijls bij de huisarts 
komen. Bovendien is het ook vee! meer 
gelegitimeerd om rugpijn te hebben dan te 
zeggen dat je je werk niet aankan. Het zal 
toch de taak van de.gezondheidssector blij
ven om iemand de samenhang tussen zijn 
klachten en achterliggende problemen te Ia
ten zien. Als dit niet lukt heeft verwijzing ook 
geen zin; als het wei lukt is verwijzing vaak 
overbodig geworden, of zal een intensievere 
vorm van therapie nodig zijn dan in de maat
schappelijke dienstverlening gebruikelijk. 
Omdat ik meen dat het effectiever is, verwijs 

Christen Democratische Verkenningen 2/85 



Volksgezondheid 

ik patienten gewoonlijk voor een nadere ana
lyse van hun psychische problematiek naar 
een binnen onze praktijk werkende psycho
loog of naar de ambulante geestelijke ge
zondheidszorg. In de twaalf jaar dat 1k nu 
huisarts ben, is mij nog nooit vanuit deze 
sector om ad vies gevraagd. 
Ook het feit dat er raakvlakken zijn is nog 
geen argument voor het samengaan van 
beide sectoren uit de eerstelijnszorg. lk kan 
me voorstellen dat in een drugsteam een 
arts zit en dat in sommige situaties een 
medisch geschoold maatschappelijk werker 
een nuttige rol kan vervullen, maar de werk
wijzen binnen beide sectoren verschillen zo 
dat sche1ding m1j beter lijkt. Men haalt ook 
de rechtshulp of de politie niet binnen de 
eerste lijn. lk zie heel goed in dat de geschei
den wetgeving een aantal problemen op
roept, maar de spanningen tussen de ge
zondheidssector en de 'zachte' sector zullen 
nog meer oplopen als beide binnen een 
subsysteem worden ondergebracht. lk voor
spel dat de beheersbaarheid een groot pro
bleem zal gaan worden en dat - als er 
binnen het systeem keuzen gemaakt moe
ten worden - dit ten koste zal gaan van de 
maatschappelijke dienstverlening. Mijn con
clusie is dat de bewindslieden door beide 
sectoren in een subeenheid onder te bren
gen hun doel zijn voorbijgeschoten en daar
door juist geen aandacht hebben besteed 
aan de samenhang tussen beide sectoren. 
Ook wordt niet duidelijk op welke punten 
afstemming op dit moment faalt. 
De bestuurbaarheid en beheersbaarheid van 
de voorgestelde subeenheid lopen groot ge
vaar. Het ware beter geweest als was aan
gegeven welke disciplines binnen de maat
schappelijke dienstverlening wellicht in het 
eerstelijns gezondheidszorgsysteem gein
corporeerd kunnen worden, waarbij ik denk 
aan de eerstelijns psycholoog en in gezond
heidszorgproblematiek gespecialiseerde 
maatschappelijk werkenden. 

Samenwerking 
Zoals gezegd, de bewindslieden hebben at
stemming van twee sectoren en samenwer-
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king binnen een subeenheid met elkaar ver
ward. Maar het is vaak ook niet helder wat 
precies onder samenwerken wordt ver
staan. 
Groffen 61 heeft in een samenwerkingsver
band waarin ik toevallig ook werkzaam was, 
een studie verricht naar de interdisciplinaire 
samenwerking en naar aanleiding hiervan 
een aantal behartigenswaardige opmerkin
gen gemaakt. 
Hij constateert dat samenwerking in de eer
ste lijn vaak ten koste gaat van de organisa
torische kaders waarin de deelnemers 
eigenlijk thuishoren. Als men erg veel energie 
investeert in de samenwerking binnen de 
eerste lijn kan dat consequent'1es hebben 
voor bijvoorbeeld de samenwerking tussen 
specialisten en huisartsen. Het is niet geheel 
ondenkbaar dat een intensieve samenwer
king tussen de disciplines binnen de voorge
stelde eerste lijn ten koste zal gaan van de 
toch al schamele tijd die de huisarts be
steedt aan zijn contacten met specialisten, 
bezoek van mensen in het ziekenhuis en zijn 
nascholing. Het is daarom jammer dat de 
relatie tussen eerste en tweede lijn in de 
Nota maar summier aan de orde wordt ge
steld. Het is de vraag of de verschuiving van 
tweede naar eerste lijn wei van de grond kan 
komen als huisartsen veel tijd aan de sa
menwerking binnen de eerste lijn moeten 
bested en. 
Gemeten aan het aantal verwijzingen en 
consultaties is het bijvoorbeeld veel zinvoller 
om huisartsen en specialisten in een sub
eenheid onder te brengen dan bijvoorbeeld 
de huisarts en de maatschappelijk werker. In 
de Nota komen vooral de organisatorische 
aspecten van de samenwerking aan de or
de. Maar Groffen waarschuwt hier scherp 
tegen. 'Wat ik van supradisciplinaire theorie
en, die een soort gemeenschappelijke taal 
voor hulpverleners zouden moeten leveren, 
ervaren heb valt voor mij nu typisch onder 
esoterisch taalgebruik. Allereerst zijn er vaqe 

6) W. Groffen, Subdiscipltnaire verstandhouding (1975). 
Hulpverlenen en veranderen, afl. 11 . 

81 



theorieen over 'de patient in het middelpunt', 
het 'begeleidende staan naast de client', e.d. 
Zolang dat niet vertaalbaar is in 'hoe dat dan 
moet' lijkt het mij zelfbevredigend gepraat.' 
Het spijt me zeer, maar een aantal zaken 
waartegen hij waarschuwt, kom ik in deze 
Nota weer tegen. De overheid zal mijns in
ziens scherper moeten omschrijven waarom 
zij verwacht dat samenwerken leidt tot een 
verbetering van de eerstelijnszorg. Naast te 
constateren dat aan veel problemen van 
mensen velerlei aspecten zitten, zal ze dui
delijker moeten maken hoe ze zich de inte
gratie voorstelt. 
Behalve dat bewerkstelligd wordt dat hulp
verleners en instellingen zich binnen congru
ente werkgebieden richten op een zoveel 
mogelijk gelijke doelpopulatie (p. 60) zie ik 
nergens terug wat de overheid zich nu con
creet voorstelt. Als bijvoorbeeld gesteld 
wordt dat de noodzaak van een samenhan
gende eerstelijnszorg een belangrijk uit
gangspunt dient te zijn bij het opstellen van 
de programma's van de opleidingen voor 
hulpverleners in de eerste lijn (p. 61 ), dan kan 
ik me hierbij geen voorstelling maken. lk 
neem aan dat het de bewindsman om meer 
gaat dan een klein deel uit de verschillende 
curricula, maar waaraan moet ik denken? Is 
zelfs als het om psycho-sociale problema
tiek gaat de hulpverleningsmethode van 
huisarts, wijkverpleegkundige en maat
schappelijk werker niet van geheel andere 
aard? Hoe wil hij de spanning tussen ener
zijds de monodisciplinaire ontwikkeling be
vorderen en anderzijds interdisciplinaire sa
menwerking tot stand brengen, oplossen? 
Ten aanzien van de samenwerking in het 
nieuwe eerstelijnszorg-systeem kom ik tot 
de conclusie dat de gedachten van de over
held maar heel globaal zijn en dat op veel 
cruciale problemen niet wordt ingegaan. Met 
name wordt niet duidelijk hoe men zich voor
stelt tot een lonende samenwerking binnen 
de eerste lijn te kunnen komen. 

Pluriformiteit van de voorzieningen 
In de Nota wordt opgemerkt dat pluriformi
teit in de vormgeving van samenwerking ze-
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ker aanvaardbaar is (p. 27). Belangrijker lijkt 
het me echter als er ook een pluriformiteit in 
het gehele voorzieningenpakket komt en dat 
ook in de tariefstelling en budgettering reke
ning wordt gehouden met de regionale situ
atie. 

Op dit moment is de regelgeving en de 
honorering er op gebaseerd dat een huisarts 
in bijvoorbeeld Drenthe hetzelfde takenpak
ket heeft als een huisarts in de binnenstad 
van Amsterdam. Beiden krijgen een vergoe
ding voor hun 'middle class' auto, hun dok
tersassistente en hun nascholing. De praktijk 
leert echter dat de dokter in de binnenstad 
van Amsterdam helemaal geen auto nodig 
heeft, omdat hij deze toch niet kan gebrui
ken, maar dat hij ook geen assistente heeft 
omdat hij dat door zijn gering aantal pa
tienten niet kan betalen. De huisarts op het 
platteland hoeft niet de frustraties van de 
hulp aan drugsverslaafden te ondergaan en 
de huisarts in Amsterdam kan op dit mo
ment onmogelijk het takenpakket van de 
huisarts waar maken. 

Wil de eerstelijnszorg goed van de grond 
komen dan zullen de budgetten, de structu
ren en het voorzieningenpakket moeten 
worden afgestemd op de lokale situatie. lk 
kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er een 
differentiatie komt in de mate waarin de 
praktijken in de verschillende gebieden ver
kleind worden. 

Als men wil dat in de grote steden de huis
artsen weer als artsen functioneren en de 
verwijzingen worden '1ngedamd, dan zal een 
verregaande sanering van het hulpverle
ningsaanbod noodzakelijk zijn en zullen wijk
gebonden poliklinische voorzieningen ge
schapen moeten worden waarin gedurende 
24 uur arts en verpleegkundige aanwezig 
zijn en een directe relatie bestaat met twee
delijnsvoorzieningen op het gebied van de 
somatische en geestelijke gezondheidszorg. 
Wellicht moet hier een deel van de per
soonsgebonden zorg worden ingeruild te
gen een efficiente en effectieve zorg. 
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Het organisatorisch kader 
Uit mijn betoog zal duidelijk zijn geworden 
dat ik het samengaan van de eerstelijns 
gezondheidszorg met de gehele maat
schappelijke dienstverlening niet zal toejui
chen. 
Een van de redenen hiervoor is het gevaar 
voor bureaucratisering. Het verleden heeft 
geleerd welke nadelen grootschaligheid kan 
opleveren. Als de WGM in zijn huidige con
cept vorm zal krijgen en de verantwoordelijk
heid voor de eerstelijnsvoorzieningen geheel 
bij de lagere overheden wordt gelegd zonder 
dat de instellingen en de beroepsbeoefena
ren nog een rol spelen, moet mijns inziens 
betwijfeld worden of de eerste lijn doelmati
ger zal functioneren. 
Decentralisatie, deregulering en integratie 
van de gezondheidszorgvoorzieningen zijn 
een zeer goede zaak. Om dit te bereiken zijn 
echter ook mogelijkheden voorhanden die 
wei Iicht meer voordelen bieden. Een ervan is 
de transformatie van het huidige zieken
fonds naar een beheerseenheid van de regi
onale gezondheidszorgvoorzieningen. Als 
hiervoor gekozen wordt, kunnen de doelstel
lingen van de WGM overeind blijven, zeker 
als er dan ook gebudgetteerd gaat worden 
en daarbij met de kenmerken van de regio 
rekening wordt gehouden. In deze beheers
eenheid kunnen zowel gebruikers als zorg
verleners en overheid participeren. 
Zolang en voor zover de beheerseenheid 
beperkt blijft tot de gezondheidszorgsector 
heb ik er ook beslist geen moeite mee als 
huisartsen, paramedici, verpleegkundigen en 
wellicht ook de gezinsverzorgenden in een 
formele werkrelatie tot deze beheerseenheid 
komen te staan. 
De vraag is welke vorm de werkrelatie moet 
hebben. Teneinde er voor te waken dat de 
gelden die bestemd zijn voor huisvesting, 
assistentie, nascholing en waameming bij 
afwezigheid inderdaad voor hun doel wor
den bestemd, geef ik er de voorkeur aan dat 
de beheerseenheid deze voorzieningen le
vert of aileen de werkelijk gemaakte kosten 
vergoedt. Uit het oogpunt van overzichtelijk
heid en het creeren van een infrastructuur 
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waarin samenwerking binnen de eerstelijns 
gezondheidszorg ook mogelijk wordt, is een 
dienstverband voor de huisarts wellicht aan 
te bevelen. Aan de andere kant zal de huis
arts in een gemengd stelsel van abonne
ment en beperkte honorering van bijzondere 
verrichtingen meer gestimuleerd worden om 
zijn werk goed te doen en hierbij ook efficient 
willen handelen. Dit laatste verdient daarom 
mijn voorkeur. De professionele autonomie 
moet dan echter gewaarborgd zijn, terwijl 
ook de ontwikkeling van de diverse discipli
nes gestimuleerd moet worden. 

Opleiding 
Willen de hulpverleners op hun taak in de 
eerste lijn worden voorbereid, dan zal er veel 
in de opleiding dienen te veranderen 71 . De 
WH081 constateerde onlangs dat met name 
in Europa de ontwikkeling van de eerstelijns 
gezondheidszorg een strategie ten aanzien 
van het onderwijs aan artsen en verpleeg
kundigen vergt. Hoewel aan de opleiding 
enkele pagina's worden gewijd, doet zich 
ook hier weer het verschijnsel voor dat de 
doelstellingen weliswaar goed zijn, maar dat 
de vertaling in concreet beleid te wensen 
over laat. Als bijvoorbeeld naar de opleiding 
van artsen wordt gekeken, dan kan gecon
stateerd worden dat wijkverpleegkundigen 
in feite veel intensiever op hun specifieke 
taak in de eerste lijn worden voorbereid dan 
huisartsen. 
Het probleem van de opleiding van de artsen 
is in twee onderdelen te splitsen. Allereerst 
betreft dit de opleiding tot basisarts. Deze 
wordt nog steeds beschouwd als een alge
meen medische opleiding. Op zich is dit een 
goede zaak omdat een te vroege differentia
tie de scheiding tussen tweede lijn en eerste 
lijn nog groter zal maken. Voor het verbete
ren van de gehele gezondheidszorg, met 
name ook voor begrip van specialisten over 
het functioneren van de eerste lijn, is het 

7) G. van Geldorp, Onderwijs huisartsgeneeskunde (1982). 
Medisch Contact33, pp. 1469-1470. 

8) WHO, regional office Europe, Training for primary care, 
discussion paper, Kopenhagen, 29 juni 1984. 
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noodzakelijk dat medische studenten kennis 
maken met de wijze waarop de klachten en 
problemen zich in de samenleving voordoen, 
welke sociale factoren het ontstaan van 
klachten doen ontstaan, hoe deze aan de 
eerste lijn gepresenteerd worden en wat 
adequate hulpverleningsmogelijkheden hier 
zijn, Een van de voorstellen van de Universi
taire Huisartseninstituten was daarom aile 
medische studenten een aantal weken in
tensief vaardigheidsonderwijs in huisartsen
praktijken te geven. In de Nota wordt op 
enkele rapporten hierover gewezen en wordt 
een standpuntbepaling over de instelling van 
de academische werkplaatsen in de eerste
lijns gezondheidszorg aangekondigd (pp. 
42-43). 
Wat gebeurt er nu echter? De Minister van 0 
& W en de Staatssecretaris van WVC heb
ben inmiddels op 26 september 1984 de 
Tweede Kamer Iaten weten hoe zij zich voor
stellen deze academisering gestalte te ge
ven. Globaal komt hun standpunt er op neer 
dat dit ook budgettair neutraal kan ge
schieden. De universiteit zou uit de universi
taire middelen gewoon de formatieplaatsen 
voor het onderwijs ter beschikking moeten 
stellen en de overige kosten kunnen door de 
inkomsten uit de patientenzorg gedekt 
worden. 
Dit is nogal na·l·ef omdat er totaal geen 
rekening mee is gehouden dat het geven 
van onderwijs ook de normale patientenzorg 
beinvloedt en dat deze praktijken voor de 
studenten 'model' moeten staan voor pa
tientenzorg in de eerste lijn en kunnen 
dienen als ontwikkelingskernen voor eerste
lijnszorg. Als met deze factoren rekening 
wordt gehouden, kunnen per arts naar 
schatting 1 .500 patienten in plaats van 
2.500 patienten worden ingeschreven. 
In feite vormen deze praktijken een eerste
lijns pendant van het academisch zieken
huis. In verband met het bijzondere karakter 
van deze ziekenhuizen worden per faculteit 
per jaar tientallen miljoenen guldens ter be
schikking gesteld. Mijns inziens moet de po
litieke beslissing genomen worden om hier
van per faculteit ten minste een miljoen gul-
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den te bestemmen voor de eerstelijns zorg
verlening. 
Het tweede probleem betreft de beroepsop
leiding tot huisarts. Wil de huisarts het ook in 
de Nota genoemde basistakenpakket kun
nen uitvoeren, dan zal de opleiding tot huis
arts wezenlijk moeten veranderen en met 
name Ianger moeten duren. Een jaar is te 
kort om van een basisarts een huisarts te 
maken. Ook zal selectie voor toelating en 
toetsing van het opleidingsresultaat nodig 
zijn. De noodzaak om de beroepsopleiding 
te verlengen, wordt door de overheid erkend, 
maar realisatie hiervan stuit op financiele 
problemen. Afgezien van het feit dat mijns 
inziens de instroom beperkt kan worden, 
waardoor ook bezuinigd kan worden, is ook 
hier het belangrijkste punt dat uit de politieke 
stellingname dat de eerste lijn versterkt moet 
worden nu eindelijk de beleidsmatige en fi
nanciele consequenties getrokken moeten 
worden. 

Ontwikkeling, ondersteuning en onder
zoek 
Er is beslist om het Nederlands Huisartsen 
lnstituut te splitsen in een apart onderzoeks
instituut en een ondersteunings- en ontwik
kelingsinstituut voor de eerste lijn. 
De resultaten van het onderzoek kunnen 
richting geven aan de ontwikkeling van de 
eerste lijn. Daarnaast is het ook noodzakelijk 
dat de ontwikkeling van de verschillende 
disciplines op het gebied van de eerste lijn 
wetensch'appelijk ondersteund wordt. Voor 
de hu1sartsgeneeskunde betekent dit dat de 
universitaire huisartseninstituten hun inspan
ningen moeten richten op het verzamelen 
van epidemiologische gegevens en het ont
wikkelen en evalueren van hulpverlenings
methoden die aansluiten bij de problemen 
die mensen hebben en passen binnen de 
structuur van de eerstelijns hulpverlening. 
B1j de toekenning van formatieplaatsen en 
gelden voor onderzoek worden zij gecon
fronteerd met het feit dat zij moeten concur
reren met het overig klinisch en preklinisch 
onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek op 
fundamenteel natuurwetenschappelijk ge-
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bied of op het gebied van ziekten die tot de 
'killers' behoren, wordt veel hoger aangesla
gen dan onderzoek naar chronische ziekten 
of naar 'breedte'onderzoek dat de huisarts
geneeskunde voorstaat. Aileen als de onder
zoekgelden verdeeld worden over de ver
schillende compartimenten op het gebied 
van de gezondheidszorg zal het onderzoek 
naar gezondheidsproblemen buiten het 
ziekenhuis goed van de grond kunnen 
komen. 
Overigens is het onderzoek naar de proble
men waarmee de paramedische beroepen, 
wijkverpleegkundigen en gezinsverzorgen
den te maken hebben nog nauwelijks van de 
grond gekomen91 . Een voorbeeld hiervan is 
de fysiotherapie, die zich de laatste jaren 
ontwikkeld heeft tot een veelvuldig voorge
schreven en daardoor kostbare vorm van 
behandeling. De wetenschappelijke grand
slag ervan is echter nogal kwestieus. Ook 
ten aanzien van wetenschappelijk onder
zoek op het gebied van deze niet-universitai
re disciplines moet mijns inziens een gericht 
beleid worden gevoerd. 

Bevorderen van het 'informele circuit' 
Hierboven is reeds aangegeven dat het be
vorderen van het 'informele circuit' op zich 
buiten het thema samenhang tussen ge
zondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening valt en dat er enige achter
docht bestaat omtrent de motieven waarom 
hieraan zoveel aandacht wordt geschonken. 
In de Nota wordt geconstateerd dat profes
sionele hulpverleners te gemakkelijk taken 
uit het informele circuit hebben overgeno
men en dat dit door algemene maatschap
pelijke ontwikkelingen als de grotere mobili
teit van de bevolking, ontvlechting van vroe
gere hechte gemeenschappen, de Iasser 
wordende familieband e.d. veroorzaakt 
wordt. Ook speelt een rol dat de eigen mo
gelijkheden worden onderschat en die van 
professionele hulp worden overschat. 
Het is natuurlijk een goede zaak als de zelf
standigheid en zelfredzaamheid van mensen 
bevorderd wordt. Het is aileen vervelend dat 
dit adagium een moraliserend ondertoontje 
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krijgt 'Gij zult U zelf redden' en anders? ... 
Naar mijn gevoel wordt in de Nota te weinig 
aandacht geschonken aan de achtergron
den van de onzelfstandigheid van mensen 
en klinkt er een ongerechtvaardigd optimis
me over de wil van mensen om zelfstandig te 
zijn in door. 
We moeten ons echter realiseren dat het wei 
lijkt alsof mondigheid en eigen verantwoor
delijkheid zaken zijn die door de bevolking 
gewenst worden, maar dat het nog lang niet 

' Het gros van de patienten 
had toch het liefst de 
autoritaire dokter. 

' 

zeker is dat dit waar is. Bensing 101 ging de 
houdbaarheid van een aantal hierop betrek
king hebbende premissen uit het scenario 
van VWC na: 
- wat betreft de stelling dat de Nederlander 

zelf verantwoordelijk wil zijn voor zijn eigen 
gezondheid verwees ze naar een week
end bijlage van Vrij Nederland waarin pijn
lijk naar voren kwam hoe twee huisartsen 
probeerden hun patienten meer verant
woordelijk te maken en het gros van de 
patienten toch het liefst de autoritaire dok
ter had die alles wist en ook zo handelde; 

- wat betreft de stelling dat de Nederlander 
in staat is om op verantwoorde wijze voor 
zichzelf te zorgen bleek uit onderzoek dat 

9) C. Spreeuwenberg en F. Touw-Otten, Multi-disciplinair 
onderzoek in de huisartsgeneeskunde (1984), Metamedi
ca 63, pp. 108-116. 

1 D) Jozien Bensing, Wie wil in Nederland primary health 
care? Nederlands Huisartsen lnstituut, Utrecht, 1983. 
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slechts 35% van de Nederlanders een 
constructieve reactie op 'nervositeit' ver
toont; 

- wat betreft de stelling dat de Nederlander 
in staat en bereid is om mantelzorg te 
verlenen bleek uit een onderzoek naar 
dementie dat mensen die geen demente 
bejaarden kennen weliswaar een hypo
thetische bereidheid tot helpen vertonen, 
maar dat de feitelijke bereidheid snel af
neemt als ze wei een demente bejaarde 
kennen. Bovendien neemt de bereidheid 
in beide groepen af als het niet aileen gaat 
om contact en bezoek, maar ook om hel
pen met aan- en uitkleden, toiletgang en 
wassen; 

- wat betreft de stelling dat de Nederlander 
liever door de eerste dan door de tweede 
lijn geholpen wil worden, toont ze aan dat 
mensen die 'ongezond' zijn veel eerder op 
een verwijzing aandringen dan mensen 
die zich 'gezond voelen'. 

lk bepleit niet dat de overheid en hulpverle
ners de bevolking in al zijn wensen klakke
loos volgen. lk denk wei dat er vraagtekens 
gezet kunnen worden bij de bereidheid om 
als de nood aan de man komt werkelijk 
informele hulp te geven. 
Het beleid zal er daarom op gericht moeten 
zijn om daar waar mogelijk het 'informele 
circuit' te ondersteunen en onnodig verlies 
van zelfstandigheid te voorkomen. 
Deprofessionalisering kan aileen maar plaats 
vinden als dit proces behoorlijk professio
neel ondersteund wordt en mensen ook we
ten dat ze op een voorziening kunnen terug
vallen als het hun toch niet lukt. 

Een positieve ontwikkeling in deze richting 
acht ik het flankerend bejaardenbeleid. AI
leen moet de mogelijkheid er blijven voor 
bejaarden die dit willen om toch het verzor
gingshuis als verblijfplaats te kiezen. 
Minder tevreden ben ik met de mogelijkhe
den voor somatische zorg thuis. Zo is het 
natuurlijk erg vreemd dat veel terminale pa
tienten, die graag thuis willen sterven, in dure 
ziekenhuizen of verpleeghuizen moeten ver
keren, terwijl er vaak voldoende mensen in 
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de omgeving zijn die weliswaar willen helpen 
maar daarbij professionele steun nodig heb
ben. De situatie hier is des te merkwaardiger 
omdat de zorgverlenjng thuis ook nog goed
koper is. 
lk concludeer dat bevordering van het infor
mele circuit een positieve ontwikkeling is als 
het welzijn van de burger voorop staat. Maar 
als financiele overwegingen de drijfveer voor 
dit beleid zijn, vrees ik voor de toekomst. 

Besluit 
Het CDA heeft de paragraaf over gezond
heidszorg en maatschappelijke dienstverle
ning in het Program van Uitgangspunten niet 
voor niets ondergebracht in het hoofdstuk 
'solidariteit'. Aan deze solidariteit kan de eer
stelijns gezondheidszorg bij uitstek gestalte 
geven. Hoe het CDA dit wil doen, blijkt uit het 
CDA-verkiezingsprogramma 'Om een zinvol 
bestaan'. Alhoewel in het hoofdstuk over 
Volksgezondheid over 'eerste lijn' in plaats 
van 'eerstelijns gezondheidszorg' wordt 
gesproken hebben de artikelen betrekking 
op de gezondheidszorg. Terecht wordt ge
steld dat het stimuleren van zelfzorg en man
telzorg deel moet gaan uitmaken van het 
professioneel handelen (art. 4.3) en dat des
kundigen ter beschikking moeten worden 
gesteld om mantelzorg te organiseren (art. 
4.4). 
De verdere uitwerking van deze gedachten 
in de Nota Eerstelijnszorg heeft me wat te
leurgesteld. 
lk heb kritiek gegeven op de samenvoeging 
van de gezondheidszorg met de gehele 
maatschappelijke dienstverlening, de rege
lingen volgens de WVM, de gedachten van 
de overheid ten aanzien van samenwerking 
en het spanningsveld tussen de bevordering 
van de monodisciplinaire ontwikkeling en de 
interdisciplinaire samenwerking en de relatie 
tussen de eerste en tweede lijn. 
Mijn grootste bezorgdheid betreft echter de 
mogelijkheden van de bewindslieden om ge
vestigde belangen van de medische be
roepsbeoefenaren, de instituties op het ge
bied van de gezondheidszorg en overige 
dienstverlening, de financiers en de in het 
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uitzicht gestelde beloften aan de lagere 
overheden te doorbreken. Naar mijn in
schatting waren er vijf jaar geleden meer 
budgettaire mogelijkheden om te investeren 
in de opbouw van de eerste lijn. Als niet snel 
wordt ingegrepen, zal de achterstand op de 
tweede lijn al zo groat en de kwaliteit van de 
eerstelijns hulpverlening dermate gedaald 
zijn, dat de hele operatie overbodig wordt. 
Het is te hopen dat de verantwoordelijken 
voor de gezondheidszorg Hollandse koop
mansgeest zullen tonen en de spreuk dat de 
kost voor de baat uitgaat, willen uitdragen. 
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