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jO-ANNE RAMING 

Pleidooi voor de eerstelijns werkers* 

De nota 'Eerstelijns gezondheidszorg' van de 
staatssecretaris van wvc is ongetwijfeld terecht 
bejubeld vanwege de uitgangspunten. Dat zijn er 
twee. In de eerste plaats vindt Den Haag dat de 
capaciteit en de kwaliteit van de zorg dicht bij 
huis gestimuleerd moeten worden. In de tweede 
plaats moet het verantwoordelijkheidsgevoel van 
mensen voor zichzelf en voor anderen worden 
bevorderd . Een pleidooi voor zelfzorg en man
telzorg. Ik vind die uitgangspunten prachtig. Het 
is de steen der wijzen, alleen zie ik nergens staan 
welke echte aanzetten ervoor gemaakt gaan wor
den. 

Dicht bij huis 

Waar praten we over, als we het hebben over 
dicht bij huis? Als iemand een steek of krukken 
haalt bij het Groene Kruis, dan weet men daar 
dat er wat aan de hand is en men is alert. Er is 
de wijkverpleegster die de mensen wast, de lei
ding gezinsverzorging die de mensen thuis be
zoekt. Er is de kraamverzorgster die in de linnen
kast kijkt. Dat zijn de mensen die al die directe 
contacten hebben en hadden en die gestalte ga
ven aan de zorg dicht bij huis. De vondst van de 
ambtenaren: zorg dicht bij huis, is een theoretisch 

* Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Welzij"nsweekblad, 
nr. 38, 21 september 1984, p. 15. 

kunstje geweest van een aloude waarheid in die 
directe zorg. Kunnen we nu zeggen dat de theorie 
zich verbonden heeft met de praktijk, nu de re
gering het zo mooi geformuleerd heeft? 

Ik vind die uitgangspunten werkelijk prachtig, 
want ik ben het er helemaal mee eens. Maar met 
de verwoording daarvan wordt ook aangegeven 
dat we de praktijk een heel andere weg uit heb
ben laten gaan en dat de theoretici niet weten 
wat dat praktisch betekent. 

De kwaliteiten die nodig zijn voor die zorg 
dicht bij huis worden al jaren met soortgelijke 
belijdenissen ontkend en gesmoord. Noch de sub
sidieregelingen, noch de organisatie van de zorg, 
noch de medezeggenschapsregelingen, noch de 
scholingsvormen laten zich iets gelegen liggen 
aan de kwaliteiten die er werkelijk voor nodig 
zijn. En daar geeft de nota 'Eerstelijns gezond
heidszorg' geen enkele uitkomst voor, waardoor 
ik hardgrondig twijfel aan de opzet. Mag de wijk
verpleegster, de kraamverzorgster, de gezinsver
zorgster even de schouders ophalen, als ze het 
allemaal zo mooi hoort zeggen? Zij merken da
gelijks dat de benodigde kwaliteiten ontkend 
worden; zij beseffen dat die eerstelijns zorg voor
lopig niet van de grond komt. 

Het laat zich al zo makkelijk illustreren door 
het feit, dat de deskundigheid van de tweede lijn 
vóór gaat. Als daar gesproken wordt, dient de 
wijkverpleegster, de gezinsverzorgster te zwijgen. 
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De organisatie en de specialisten hebben hun 

voetvolk dat zij kunnen inschakelen. En daar 
wordt de verkeerde volgorde al aangegeven. 
Want niet de specialist en niet de organisatie 
moet de wijkverpleegster inschakelen, maar waar 
nodig andersom. Ze mogen blij zijn als ze gehoor 
krijgen. H et ligt niet in de natuurlijke orde van 
de zorg. We zijn jaren bezig geweest de kwaliteit 
van de wijkverpleegster, de gezinsverzorgster, de 
kraamverzorgster te vergroten. In plaats van te 
leren luisteren naar de mensen, moest ze leren 
luisteren naar de deskundigen. En wie een beetje 
status wil verwerven en nog eens hogerop wil ko
men, moet zich toch wel de regels en codes van 
degenen die hoger gesteld zijn, eigen maken. Ze 
leren wat faalangst, wat seksuele deviaties, wat 
aaiangst, wat horizontale vijandigheid, wat krap
vrees en ga zo maar door, is. Ze gaan op cursus 
om slaaptherapieën te kunnen geven en eenvou
dig therapeutisch op te treden. Ze worden eigen
lijk van de mensen weggehouden. De bovenbouw 
zorgt er met elkaar wel voor dat die zorg niet 
daadwerkelijk van de grond komt. 

Ik denk dat het in de kern om de volgende 
kwaliteiten gaat: het ontwikkelen van zelfver
trouwen bij de werkers, het gestimuleerd worden 
omje eigen inbreng te hebben, het verwerven van 
kennis van de zorg op de schaal waarop gewerkt 
wordt, en: het kunnen vechten voor de zaak en 
daarmee samenhangend het kunnen organiseren, 
kortom weerbaar dus. 

Die werkers zitten bovenop de zaken van de 
mensen. Zij kunnen jonge moeders, oudere men
sen, gehandicapten, moeilijke slapers, etc., etc., 
bij elkaar brengen, want zij hebben de contacten, 
het vertrouwen, voelen de gradaties en de mo
gelijkheden aan. En dat is een zorgkapitaal waar 
zeer slordig mee omgesprongen wordt. Want als 
de bovenbouw spreekt, hebben zij te zwijgen, 
durven zij niet eens meer hun mond open te doen. 
Zij die in de praktijk weten wat zorgkunde is, 

krijgen van bovenaf opgelegd hoe je 'zorgt' en 
wat de mensen geleerd moet worden. 

Theorie 

De theoretici hebben de primaire kwalificaties die 
nodig zijn, even in twee uitgangspunten vastge
legd en dat is dat. Maar die landelijke organisa
ties, die ambtenaren op de departementen heb
ben, hebben steeds minder contact met de basis. 
Ze doen interessante dingen, maar theoretisch. 
Jammer, maar het werkt niet. Dicht bij huis moet 
je praktisch zijn, moet je niet op een troon zitten, 
je koning wanen. Want een koning heeft alleen 
maar minderen en zo worden wijkverpleegsters, 
gezinsverzorgsters, kraamverpleegsters, bejaar
denverzorgsters beschouwd. Kijk maar naar hun 
ondergeschiktheid, naar hun salarisschalen. De 
functie zorg is al zo lang de basis ontnomen en 
krijgt met zo'n mooie nota die functie nog niet 
terug, omdat theorie en praktijk elkaar ontgroeid 
zijn. 

Zou het niet vanzelfsprekender zijn, als de 
wijkverpleegster de specialist inschakelt en niet 
andersom? Steunen de mensen op deze wijkver
pleegster of op de mensen in de witte en grijze 
jassen in hun mooie kantoorgebouwen? Het zelf
vertrouwen wordt aan de basis niet gestimuleerd, 
noch wordt het organisatietalent in de dagelijkse 
zorg benut, terwijl zij weten wie ze bij elkaar kun
nen zetten, weten welke verlangens met welke 
achtergronden de mensen hebben. En dat is es
sentieel voor de eerste lijn. Soms denk ik, dat zij 
de enigen zijn die niet gek zijn en wat daarboven 
zit wel. Ik zou liever zien dat de Eerstelijnsnota 
aangaf, hoe je de mensen de praktijk teruggeeft. 
Dan kunnen de theorieën over de 'zorgkunde' 
bekeken worden op hun praktische waarde. 
Maar voorlopig is het nog zo, dat de minst geë
mancipeerde groep in de zorg, die de geringste 
inbreng heeft, het meeste werk verzet bij de te 
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organiseren groepen en therapieën. En als dan 

ook nog eens opgehouden wordt met het verdrin

gen van de eerste lijn door de tweede lijn, dan 
kunnen eerste en tweede lijn hun energie be-

hoorlijk samen inzetten voor wat 'zorg dicht bij 

huis' zou moeten zijn. Ik zou liever zien dat de 

eerste lijn de tweede lijn wat relatiever introdu
ceert. 
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