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Voorwoord
Kringbestuur
U heeft een boekje in uw handen over de Emiel van der
Doesspeld. Of beter gezegd, een boekje over de mensen
die de afgelopen tien jaar de Emiel van der Doesspeld
hebben ontvangen. De Emiel van der Doesspeld is ingesteld
in 2003. Hij is (en wordt) uitgereikt aan mensen die veel
hebben betekend voor de huisartsgeneeskunde in de regio
Rotterdam. De personen die de speld hebben ontvangen,
hadden verdiensten op een groot aantal verschillende
terreinen. Van het opzetten van de huisartsenopleiding tot
de zorg aan dak- en thuislozen. Van een boek over
migranten in de huisartsenpraktijk tot het vechten voor
onafhankelijke nascholingen. Van het opzetten van een
hospice tot onderzoek naar huiselijk geweld. Van het
begeleiden van huisartsopleiders tot communicatie met
allochtonen. Van het stimuleren van huisartsen om meer en
slimmer samen te werken tot het vak huisartsgeneeskunde
in de basisopleiding.

Waarom zijn ze huisarts geworden? Hoe ging dat in die tijd?
Waarom zijn ze zich gaan bezighouden met het onderwerp
waar ze uiteindelijk de speld voor zouden ontvangen? Wat
hebben ze op dat vlak kunnen realiseren? Wat is hun
boodschap aan huisartsen anno nu? De interviews in dit
boekje belichten niet alleen de verdiensten van elf bij
zondere mensen, maar geven ook een beeld van ruim vijftig
jaar huisartsgeneeskunde in de regio Rotterdam. Daarnaast
wilden we ook graag weten waar de speld bewaard wordt.
De slaapkamer bleek favoriet…
Als kringbestuur zijn we er trots op dat wij de enige LHVhuisartsenkring zijn die een prijs uitreikt aan mensen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de huisartsgeneeskunde
in de regio. We hopen dat dit boekje die trots uitstraalt.
Wij wensen u veel leesplezier.
Het bestuur van LHV-huisartsenkring district Rotterdam

We hebben de spelddragers in dit boekje niet alleen laten
terugblikken op de reden dat zij de Emiel van der Doesspeld
hebben ontvangen. We wilden het verhaal breder maken.
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David Oei, Guus Timmers, Krishna Briedjlal, Muhammed
Tokyay

Emiel van der Does

Wanneer		2003
Waarom

Opzetten vak huisartsgeneeskunde in basisopleiding

Waar

De Mechelse kast in de huiskamer
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Seks in de cursus
en camera’s in de spreekkamer
Het vak huisartsgeneeskunde voor studenten genees
kunde uit de grond stampen en steeds verder ontwikkelen.
Dat is waar emeritus professor Emiel van der Does de
naar hem genoemde speld voor heeft ontvangen. Een
gesprek met en over een huisarts in de academische
wereld, die daar revolutionair te werk ging.
De vader van Emiel van der Does was huisarts in de volks
wijk Feijenoord. “Ik heb er van jongs af aan bijgestaan als er
irregulariteiten binnenkwamen. Spoedgevallen dus.
Ongevallen in de vele fabriekjes en kleine industrieën in de
wijk. Maar ook ongevallen thuis. Of kinderen die plotseling
ziek werden. Ik vond dat boeiend. Toen ik gekeurd werd voor
militaire dienst wilde mijn vader niet garanderen dat ik medi
cijnen zou gaan studeren. Hij zei dat hij dat niet kon betalen.
Dus ben ik eerst nog twee jaar als dienstplichtig soldaat naar
Indië geweest voor ik uiteindelijk toch geneeskunde ging
studeren. Toen ik de praktijk van hem overnam in 1958 was
mijn vader al oud. De praktijk was ook redelijk leeggelopen.”
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Drieduizend
De kersverse huisarts Emiel van der Does zorgde er in korte
tijd voor dat zijn patiëntenbestand verdubbelde naar ruim
drieduizend. “Dat was voor die tijd best veel. Ik had het
geweldig naar mijn zin in die praktijk. Ik was in de wijk op
gegroeid en naar school gegaan. Ik voelde me er thuis.
Patiënten kwamen ‘s ochtends op het spreekuur en moesten
dan wachten tot ze aan de beurt waren. Dat ging eigenlijk
heel gemoedelijk. Ik heb toen nog wel zo’n rol gekocht met
nummertjes. Patiënten moesten bij binnenkomst een nummer
tje trekken en konden daardoor inschatten hoe lang het nog
ongeveer zou duren voor ze aan de beurt waren. In de tussen
tijd konden ze dan bijvoorbeeld de kinderen naar school doen.
Mijn vader had ook een aparte schipperspraktijk opgebouwd
voor binnenschippers. Dat vond ik hele fijne mensen om mee
te werken. Ze hadden vaak interessante verhalen en als je
moest komen, was het nooit voor niets.”

Semafoon
De andere vier huisartsen in de wijk woonden op het
Noordereiland. “Dat was best een eind lopen. Het gevolg
was dat alle spoedgevallen in de wijk naar mij kwamen.
Organisatorisch was dat best lastig. Als ik visites aan het
rijden was, reed ik elk uur door onze straat en toeterde ik.
Als er een spoedgeval was, kwam mijn vrouw snel naar buiten.
Ergens halverwege de jaren zestig heb ik een semafoon
aangeschaft. Een bakbeest van vier kilo met een antenne
van een meter. Er zaten drie lampjes op en daarmee kon
mijn vrouw mij berichten sturen. Lampje één betekende:
kom direct naar huis. Lampje twee: bel even, want er is
een visite bijgekomen. Enzovoorts. Dat ding was echt een
verademing.”
Medische faculteit
In 1966 werd de medische faculteit opgericht van wat later
de Erasmus Universiteit genoemd zou worden. “Twee jaar
later kreeg ik een telefoontje van een collega-huisarts of ik
onderwijs wilde geven aan studenten geneeskunde. Ik sprak
wel eens op ‘klinisch pathologische conferenties’ voor
collegae, dus ik denk dat ze wisten dat ik onderwijs geven
leuk vond. De studie geneeskunde duurde toen zeven jaar
en er was in die tijd geen enkele aandacht voor het vak van
huisarts. Na die zeven jaar vonden de heren specialisten dat
7

je van hen wel voldoende kennis had vergaard om huisarts
te kunnen zijn. Als je specialist wilde worden, moest je je wel
nog jaren verder specialiseren. Later is de vervolgopleiding
huisartsgeneeskunde opgezet, eerst één jaar, en nog weer
later drie. Maar dat was later.”
Voorwaarden
Emiel van der Does zei ‘ja’ tegen het aanbod om wetenschap
pelijk medewerker te worden, maar hij had wel twee voor
waarden. “In de eerste plaats wilde ik huisarts blijven. Ik vond
dat je geen les kon geven over het zijn van een goede huis
arts als je zelf geen huisarts meer was. In de tweede plaats
vond ik de afstand tussen Feijenoord en de universiteit te
groot. De faculteit heeft toen een huisartsenpraktijk vlakbij
het ziekenhuis gekocht. Daar ging ik samenwerken met een
andere arts en twee doktersassistenten. Voor mijn vrouw was
dat trouwens een hele grote verandering. Voor de verhuizing
speelde ze een hele actieve rol in de praktijk. Daarna had zij
de zorg voor onze drie kinderen. En voor mij natuurlijk.”
Lespakket
Een lespakket huisartsgeneeskunde voor de studenten
medicijnen was er nog niet. “Ik heb dat zelf in de loop der
jaren opgezet”, zegt Emiel van der Does met zichtbare

trots. Hij bladert bijna liefdevol in zijn ruim 350 pagina’s
dikke ‘Syllabus huisartsgeneeskunde’ uit 1989 van het
Rotterdams Universitair Huisartsen Instituut, die hij even
tevoren uit zijn ‘inmiddels al flink opgeruimde’ kantoor had
gehaald. “Ik heb bij het ontwikkelen van dit vak zoveel
mogelijk andere disciplines betrokken. Kijk maar in de
inhoudsopgave. In 1989 was ongeveer één derde van de
29 hoofdstukken niet van mijn hand.”
Onderwerpen
De eerste syllabus heeft Emiel van der Does gevuld met
onderwerpen waarvan hij vond dat ze aandacht verdienden.
“Ik had zeven jaar gestudeerd en was daarna tien jaar huis
arts. Ik wist precies welke onderwerpen niet of onvoldoende
aan bod kwamen in de studie geneeskunde. Ik ben vooral
uitgegaan van ziektebeelden zoals je ze in de spreekkamer
krijgt. Kind met koorts. Patiënt met rugpijn. In veel van die
gevallen vind je na lichamelijk onderzoek, dat je natuurlijk
altijd moet doen, geen aanwijsbare oorzaak. Dat is bij
specialisten vaak anders. Je moet huisartsen leren hoe ze
daarmee om moeten gaan en hoe ze op grond van welke
aanwijzingen bij de ene patiënt het nog een paar dagen
kunnen aanzien maar bij een andere patiënt wel al een
behandeling moeten beginnen of moeten doorverwijzen.”
8

Integrale benadering
Emiel van der Does is ook altijd uitgegaan van een integrale
benadering. “Klachten en verschijnselen die mensen aan
bieden, kunnen stammen uit de lichamelijke sfeer, de psy
chische sfeer of de sociale sfeer (relatie, gezin en werk). Dat
moet je altijd in je achterhoofd houden. Bij een patiënt met
hoofdpijn moet je na het lichamelijk onderzoek doorvragen
over zijn relatie en zijn werk. Vaak zit daar het probleem. Ik heb
wel gebeld met de baas van patiënten om te kijken of er op
die manier iets op te lossen viel. De relatie met de partner
kan ook een bron van klachten zijn, met name op het gebied
van seks. Seks kwam nergens in de hele studie geneeskunde
aan bod. In ‘mijn’ cursus wel. Ik ben overigens ook nog
jarenlang ‘s avonds als vrijwilliger bureauarts geweest bij de
Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming,
net als de NVSH een organisatie die zich vooral bezighield
met seksualiteit en seksuele problemen.”
Onderwijsprijs
Het vak huisartsgeneeskunde dat Emiel van der Does
doceerde, was nieuw. De manier waarop hij dat deed, was
daarnaast bijzonder vernieuwend. “In de wachtkamer van
onze huisartsenpraktijk hing een groot bord waarop uit
gelegd werd dat er camera’s waren in mijn spreekkamer en
onderzoekskamer en dat de beelden daarvan gebruikt

“Ik had zeven jaar gestudeerd,
was daarna tien jaar huisarts in
Rotterdam-Feijenoord en wist in
1968 dus precies welke onderwerpen
niet of onvoldoende aan bod kwamen
in de studie geneeskunde.”
werden in de opleiding van jonge (huis)artsen. Als patiënten
dat niet wilden, dan konden ze dat tegen de assistente
zeggen. Dan zette ik hem uit. Overigens, in al die jaren heeft
niemand dat ooit gevraagd. Ik gebruikte de films tijdens
colleges, maar studenten keken ook live mee vanuit een
andere kamer. Dan bespraken we na afloop waarom de
dingen gegaan waren zoals ze gingen en wat er goed en
minder goed was gegaan. Ik heb hiervoor in 1976 van de
Erasmus Universiteit nog de Onderwijsprijs gekregen.”
Hoogleraar
Tussen alle werkzaamheden door schreef Emiel van der Does
samen met epidemioloog Koos Lubsen een proefschrift over
dreigende hartinfarcten waarop ze in 1978 gezamenlijk promo
veerden. Hij werd lector, in 1980 hoogleraar en later ook
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nog hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde. Daarnaast
was hij voorzitter van de wetenschappelijke commissie die
namens de overheid het Geneesmiddelen Bulletin uitbracht,
een publicatie over onafhankelijk en rationeel genees
middelengebruik. “En toen werd ik in 1993 65 jaar oud en
moest ik met pensioen. Zeker in de eerste jaren heb ik het
contact met studenten heel erg gemist. De patiënten ook
trouwens. Ik ben inmiddels bijna twintig jaar gestopt als
huisarts, maar ik krijg nog altijd overlijdenskaarten en zelfs
nieuwjaarskaarten van voormalige patiënten.”
Speld
Tien jaar na zijn emeritaat stelde de toenmalige Districts
Huisartsen Vereniging de Van der Doesspeld in en werd het
eerste exemplaar uitgereikt aan de naamgever van de speld.
“Ik was er erg door verrast. Ik was al bijna tien jaar weg als
docent en als huisarts. Het enige dat ik nog deed - en doe
- was het lezen van Medisch Contact. Je verwacht zo’n prijs
van je collega-huisartsen sowieso niet, maar tien jaar na je
afscheid al helemaal niet meer. Ik heb het wel ontzettend
gewaardeerd.” En heeft hij nog een goede raad voor de
huidige en toekomstige huisartsen? “Een goede raad? Ik
vind dat huisartsen nu wat te veel praten over honorering
en werktijden. Dat mag wel wat minder. Huisartsen schrijven
ook een groot deel van de medicatie voor. Daar moeten ze

ook zorgvuldig mee (blijven) omgaan. Als je elke dag één of
twee keer tegen een patiënt zegt ‘We kunnen u medicatie
voorschrijven, maar dat geeft kans op bijwerkingen of inter
acties met andere medicijnen, dus voor mij hoeft het eigenlijk
niet’, dan scheelt dat per praktijk op jaarbasis een grote
hoeveelheid medicijnen.”
Zorgen
Hij denkt even na. “Er is nog iets waar ik me zorgen over
maak. Soms lijken huisartsen onvoldoende te beseffen hoe
belangrijk hun vak is. Zij zijn de eerste ‘opvangers’ van
klachten. Zij zijn bepalend voor de mate waarin mensen
worden verwezen en dus voor een groot deel bepalend voor
de kosten van een gezondheidszorg. Dat wil zeggen, dat
zou zo moeten zijn. Op dit moment is al dertig procent van
de mensen die in de tweede lijn worden behandeld daarheen
niet doorverwezen door hun huisarts. Dertig procent! Een
groot deel van hen krijgt veel te dure onderzoeken en
behandelingen. Zeker in een tijd waarin het voornamelijk
lijkt te gaan om de kosten van de gezondheidszorg, is dit
een heel belangrijk punt om aan te pakken.”
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Leo de Hoog
Marcel Slockers
Wanneer 2004
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Waarom

Zorg voor dak- en thuislozen

Waar

In de la van mijn bureau en naast mijn nachtkastje

Twee straatdokters
met een missie
Mensen die geen huis hebben, leven op straat. Zij hebben
dan ook geen huisarts, maar een straatdokter. Leo de
Hoog en Marcel Slockers, straatdokters sinds halverwege
de jaren tachtig, zijn allebei min of meer toevallig de
dak- en thuislozenzorg ingerold. En hebben er nooit spijt
van gehad.
Hij had scheikunde gestudeerd, was werkzaam geweest in
de psychiatrie en als verpleeghuisarts, maar in 1985 werd
Leo de Hoog uiteindelijk toch huisarts. “En dat bleek bij mij
te passen. Mijn voorganger was al verbonden aan het Leger
des Heils. Ik vond dat wel leuk. Je werkte daar met gewone
mensen zonder kouwe kak. Het paste ook prima bij mijn
eerdere werkervaring. Ik kreeg de zorg over tachtig mensen
in het internaat. Dat was eigenlijk een soort ziekenboeg,
waar sommige dak- en thuislozen wat langer verbleven. Er
was ook een nachtopvang. Ik draaide één keer per week
spreekuur en was verder op afroep beschikbaar voor spoed
gevallen. In het begin deed ik bij het Leger des Heils heel
veel alleen. Later kwamen er paramedici bij en een verpleeg
huisarts. Er kwamen ook steeds meer uitstroomprojecten,
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permanente dagopvang en dergelijke. Voor de dak- en
thuislozen was dat allemaal natuurlijk prima. Zelf vond ik
mijn begintijd bij het Leger des Heils eigenlijk het leukste.”
Dokter Heil
Leo de Hoog had een aparte praktijk voor zijn werk bij het
Leger des Heils. “Dokter Heil noemde ik die. Zolang de
dak- en thuislozen bij het Leger des Heils verbleven, waren zij
als mijn patiënt ingeschreven. De ziekenfondsinschrijving was
mijn honorering. Als ze vertrokken, werden ze uitgeschreven.
Dat heb ik ingevoerd nadat ik een keer was gebeld door een
spoedeisende hulp in Amsterdam. Het ging om een patiënt
die ik al heel lang niet meer gezien had, maar waarvan toen
gezegd werd dat ik zijn huisarts was. Dat wilde ik niet, want
die zorg kon ik niet waarmaken. Als cliënten in Rotterdam
begeleid of zelfstandig gingen wonen, bleef ik wel hun huis
arts. Dat betekende dat mijn totale praktijk bleef groeien,
ondanks een jarenlange patiëntenstop bij de reguliere
praktijk.”

Nieuwbouwwijk
Marcel Slockers vestigde zich in 1983 in De Esch, een brave
nieuwbouwwijk in aanbouw. “Ik deed dus allemaal bijbaantjes
om rond te komen. Een collega van mij werkte in een dak- en
thuislozenopvang in Kralingen-West, maar zijn nieuwbouw
wijk groeide een stuk sneller. ‘Ik vind dat wel iets voor jou’,
zei hij. Zo ben ik in Havenzicht terechtgekomen, toentertijd
een krakkemikkig voormalig schoolpand. Er zaten daar drie
groepen cliënten: voormalige patiënten uit psychiatrische
instellingen, terminale alcoholisten die allerlei programma’s
hadden doorlopen hetgeen allemaal was mislukt, en hard
drugsgebruikers. Die laatste categorie was eigenlijk bijna
altijd ook psychiatrisch patiënt, of was dat geworden door
het drugsgebruik. Veel harddrugsgebruikers kregen later
overigens ook een alcoholprobleem.”
Sinterklaaspot
De vergoeding voor het vele werk van Marcel Slockers in
Havenzicht bleef lange tijd zwaar onder de maat. “Het
kwam in het begin bij wijze van spreken uit de Sinterklaas
pot. Na tien jaar was ik het zat en heb ik de gemeente, de
GGD en het ziekenfonds een rekening gestuurd conform de
LHV-regels. Het ging me daarbij niet alleen om die ver
goeding. Ik wilde ook voorkomen dat er geen andere huis
arts gevonden kon worden als ik om wat voor reden dan
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ook zou wegvallen. Uiteindelijk heeft Achmea een straat
dokterproject opgezet en kwam er meer geld. Van het Fonds
Achterstandswijken kreeg ik een laptop, dat was ook heel
bijzonder. Pas sinds 2000 is de situatie redelijk goed geregeld.
Ik heb mijn patiënten in Havenzicht nooit willen inschrijven in
mijn eigen huisartsenpraktijk. Enerzijds omdat ik bang was
dat ik de zorg voor dak- en thuislozen niet kon volhouden en
een ingeschreven patiënt is natuurlijk wel een ingeschreven
patiënt. Anderzijds omdat ik een patiënte van 96 jaar of een
jonge moeder met een baby’tje niet met al mijn patiënten
uit Havenzicht in dezelfde wachtkamer wilde zetten.”
Moedeloos
Als jonge enthousiaste huisarts ging Marcel Slockers
enthousiast aan de slag in de dak- en thuislozenopvang.
“Het had echter geen enkele zin wat ik deed. Het was om
moedeloos van te worden. Antibioticakuren werden niet
opgehaald of niet afgemaakt. Veel patiënten die ik door
stuurde voor een longfoto kwamen nooit aan bij de tuber
culosedienst. Bij een verwijzing naar de specialist hetzelfde.
Een super-ongezonde levensstijl met veel drugs en weinig
eten hielp het genezingsproces over het algemeen ook niet
echt vooruit. Ik had wel een medewerkster van het opvang
centrum die mij hielp. Zij zorgde bij een patiënt met schurft
voor schone kleren. Zij had geen medische achtergrond en

zij had niet gekozen voor een baan om zo’n patiënt van top
tot teen met zalf in te smeren, of erop toe te zien dat hij dat
goed deed.”
Verpleegkundige
Juist in die tijd belde de GGD. “Ze wisten mij te vertellen
dat het slecht ging met de populatie dak- en thuislozen.
Dat wist ik zelf natuurlijk ook wel. Maar ze hadden ook een
aanbod: er zou een verpleegkundige observerend gaan
meedoen met mijn spreekuur en interviews gaan afnemen
bij mijn patiënten. Die verpleegkundige is nooit meer weg
gegaan. En dat bracht een grote ommekeer teweeg. Kuren
werden wel afgemaakt. Patiënten werden wel ingesmeerd
met zalf als dat moest. Desnoods ging zij mee om ervoor te
zorgen dat die thoraxfoto daadwerkelijk werd gemaakt.
Hierdoor sloegen behandelingen veel beter aan. Doordat
we het spreekuur met zijn tweeën draaiden, was het ook
een stuk veiliger.”
Weggesaneerd
Rond 1990 werd een groot aantal ziekenhuisbedden in de
regio Rotterdam weggesaneerd. Marcel Slockers: “Daarvoor
kon je een bevriende internist nog wel eens bellen om te
vragen of er een paar dagen plek was op de afdeling. Die
14

bedden had hij nu niet meer. Daar kwam bij dat in de jaren
negentig de populatie dak- en thuislozen ingrijpend ver
anderde. De suffe heroïnegebruikers werden agressieve
cocaïnegebruikers. Aan die categorie patiënten hadden
ziekenhuizen al helemaal geen behoefte. Wij hadden in die
tijd, zowel bij Centrum voor Dienstverlening (CVD) Havenzicht
als bij het Leger des Heils, een echte ziekenboeg opgezet.
Daar maakten de ziekenhuizen dankbaar gebruik van. Zodra
lastige dak- en thuislozen van het infuus af waren, stroomden
ze door naar onze verpleegafdelingen.”
Doorstroming
Het probleem was dat er vanuit de ziekenboeg van de dak- en
thuislozenopvang geen verdere doorstroming meer was.
“Dat heeft zeker tien jaar geduurd”, stelt Leo de Hoog vast.
“De GGZ en de verslavingszorg zeiden: deze cliënt hoort
niet bij ons want hij is zwakbegaafd. De instelling die zich
met de begeleiding van zwakbegaafden bezighield zei:
deze cliënt drinkt bier, dus hij hoort niet bij ons. Enzovoorts.
Puur hokjesdenken. En wij maar bellen. Ondertussen ver
loederde en verpauperde de stad. Dak- en thuislozen veroor
zaakten toen echt veel overlast en criminaliteit. Autodiefstal
en inbraken waren schering en inslag. Rotterdam was toen
echt veel onveiliger dan nu.”

Ingebroken
Ook bij huisartsen werd in die tijd veel ingebroken. Leo de
Hoog: “Bij mij ook. Je kon nergens receptenbriefjes laten
rondslingeren. Apotheken werden halve vestingen.” Marcel
Slockers knikte. “Ik ben in die tijd eens bedreigd door één
van mijn dak- en thuislozen. In die begintijd zat ik in een
klein kamertje achterin het opvangcentrum. Hij schreeuwde
en intimideerde me. Ik was bang en ben hulp gaan halen.
Toen we terugkwamen, was de patiënt weg. Met alle medi
cijnen uit mijn dokterstas en met mijn receptennota’s.
Gelukkig heeft hij ‘alleen maar’ de valium en morfine ge
bruikt. De andere middelen, waar hij bij inspuiting aan had
kunnen overlijden, zijn teruggevonden. We hebben toen
wel mijn spreekuur naar een veiligere plek in het opvang
centrum verhuisd.”
Dagprijs
Er was in de jaren negentig op straat een levendige handel
in allerlei soorten pillen, vult Leo de Hoog aan. “De dagprijs
van heroïne en cocaïne was bekend, die van kalmerings- en
slaapmiddelen ook. Je kon het ene in feite ruilen voor het
andere. Je was als huisarts toentertijd verloren als je recepten
gaf aan dak- en thuislozen voor kalmerings- en slaapmiddelen.
Dan werd je deur plat gelopen door shoppende verslaafden,
die al dan niet echt hun receptenbriefjes of hun medicijnen
15

“Een groot probleem bij veel dak- en
thuislozen is dat ze niet één probleem
hebben, maar alle problemen tegelijk.”
waren verloren. Marcel had in die tijd een bord aan zijn deur
in Havenzicht dat er op het huisartsspreekuur daar géén
recepten voor slaap- en kalmeringspillen werden verstrekt.
Ik zei op mijn spreekuur altijd: ik ga over de somatiek, de
psychiater gaat over de pillen. En ja, zei ik er dan bij,
natuurlijk weet ik dat bijna elke dakloze slecht slaapt, want
er is op een zaal van zes man altijd wel iemand die hard
snurkt. Je moest het zo wel doen. Een beetje slimme dak
loze probeerde pillen als Rohypnol uit Frankrijk of België te
halen, waar je ze met een smoes in die tijd redelijk makkelijk
bij een apotheek loskreeg.”
Aids
Halverwege de jaren tachtig deed aids haar intrede in de
wereld van de dak- en thuislozen. “Heroïnespuiters en
prostituees waren de eerste slachtoffers”, blikt Marcel
Slockers terug op zijn begintijd als huisarts en straatdokter.
“Ik zie me nog staan op een tafel in Havenzicht om zowel
medewerkers als gebruikers te waarschuwen voor hiv en
aids. Rotterdam had relatief snel een goed spuitenomruil

project. Dat hielp verdere verspreiding tegengaan, maar
wie in de jaren tachtig besmet was, ging dood. Halverwege
de jaren negentig kwamen de aidsremmers. Toen kregen
we weer een nieuw probleem. Een antibioticakuur voor een
illegaal of een onverzekerde dakloze kun je als huisarts in de
praktijk nog wel regelen. Die hiv-medicatie kostte 20.000
gulden per jaar. Dat ging natuurlijk niet.” “Bij patiënten die
ingeschreven waren in mijn Dokter Heil praktijk, had ik het
wat dat betreft natuurlijk makkelijker”, vult Leo de Hoog
aan. “Bij hen werden alle medicijnen gewoon vergoed.”

toen nog flink wat kabaal over gemaakt. Uiteindelijk is een
paar jaar later geregeld dat een aantal aangewezen zieken
huizen, waaronder het Erasmus MC, de rekening voor deze
patiënten kon doorsturen naar het College voor Zorg
verzekeringen, waarna ze 90% ervan betaald kregen. Als
deze patiënten in het ziekenhuis eenmaal goed op de medi
catie waren ingesteld, dan werden ze overigens vaak verder
verpleegd in onze verpleegbedden. Wij zagen meer hiv dan
de gemiddelde internist in Nederland. Meer tbc dan de
gemiddelde longarts ook, trouwens.”

Erasmus MC
Gelukkig werd hiv gezien als een gevaarlijke seksueel over
draagbare aandoening. “Op basis daarvan en dankzij het
koppelingsfonds dat medische zorgkosten voor illegalen ver
goedde, konden veel patiënten toch terecht in het Erasmus
Medisch Centrum”, stelt Marcel Slockers. “Er was tot de
komst van de zorgverzekeringswet in 2006 ook een post
dubieuze crediteuren voor ziekenhuizen, waar zij een groot
deel van de zorg aan onverzekerden konden declareren.
Na de invoering van de basisverzekering in 2006 gebeurde
het wel steeds meer dat onverzekerde patiënten aan de
balie van het ziekenhuis werden weggestuurd. Die hadden
dan dus nog geen dokter gezien. Daar hebben Rotterdamse
straatdokters zoals Leo, Frans Sikken van de Pauluskerk en ik

Ziektebeelden
Dat veel drugsgebruikers het spuiten van heroïne in de loop
van de jaren negentig inruilden voor het roken van cocaïne,
leidde niet alleen tot veel agressievere patiënten, maar ook
tot hele andere ziektebeelden, stelt Marcel Slockers. “Om
het kort samen te vatten: het ging van spuitabcessen, over
doseringen, hartklepstoornissen, hepatitis B en C, hiv en
ernstige obstipatie naar steeds slechtere ‘cracklongen’,
tuberculose, (luchtweg)infecties die niet meer overgingen,
hersenbeschadigingen, zeer slechte BMI’s, agressieuitbarstingen en veel messteken en andere wonden. Voor
cocaïne was en is er ook geen goed vervangmiddel, zoals
methadon dat is bij een heroïneverslaving.”
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Probleem
Een groot probleem bij veel dak- en thuislozen is dat ze niet
één probleem hadden (en hebben), maar alle problemen
tegelijk. Leo de Hoog: “Het is én verslaafd aan drugs, én
verslaafd aan alcohol, én autisme en/of adhd, én zwak
begaafd, én psychische problemen, én geen huis, én geen
relatie, én dag en nacht door elkaar halen, én dagbesteding
niet kunnen volhouden, én een lichaam dat al heel jong
heel erg afgetakeld is, in veel gevallen erger dan je in de
ouderengeneeskunde ziet, en dan ben ik vast nog wel iets
vergeten. Al die dingen versterken elkaar bovendien.”
EPD
De zorg aan drugsgebruikers en dak- en thuislozen werd in
de loop der jaren wel steeds beter gecoördineerd, consta
teert Marcel Slockers. “Mede op onze vraag werd er steeds
beter door de GGD gestuurd. Zo is er in 2000 een elektronisch
patiëntendossier opgezet voor de Rotterdamse dak- en
thuislozen. Op die manier hadden zorgverleners van alle
betrokken instellingen en disciplines overal alle actuele en
relevante informatie beschikbaar. Voor de meest zwakken in
de samenleving moet je je zaken nu eenmaal goed op orde
hebben.”
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Simuleren
Leo de Hoog schiet in de lach. “Je kunt met dat EPD inder
daad voorkomen dat zorgverleners essentiële informatie
missen of dat patiënten telkens weer hun verhaal moeten
vertellen, nog los van de vraag of ze daartoe op elk moment
in staat zijn. Maar je kunt er ook mee voorkomen dat zorg
verleners maar wat wijs wordt gemaakt. Ik had een patiënt
die een COPD-aanval perfect kon simuleren, tot en met
zuurstoftekort aan toe. Hij werd dan acuut opgenomen op
de intensive care. Na twee dagen rust had hij genoeg van
het hotel, trok hij zijn infuus eruit en zei hij dat hij maar weer
eens ging. Als eenmaal in zijn EPD staat dat hij dat wel eens
doet, lukt die truc natuurlijk niet meer.”
Alcoholisten
Soms hebben behandelingen van de straatdokters naast
positieve ook negatieve effecten. “Vroeger werden alcoho
listen op een gegeven moment vaak dood gevonden als
gevolg van een maagbloeding”, blikt Marcel Slockers terug.
“In de jaren tachtig en negentig gaven we deze patiënten
dus maagzuurremmers. Daar waren de patiënten tevreden
over, want dan konden ze blijven doordrinken zonder last te
krijgen van hun maag. Maar al dat drinken veroorzaakte wel
steeds meer schade aan hun hersenen en zenuwbanen, met
Korsakov en alcoholdementie tot gevolg. Je ‘creëert’ door

je behandeling dus een groep mensen die op een andere
manier afglijdt en die daarnaast de stad heel vaak op stelten
zet en het de samenleving hartstikke moeilijk maakt. Nu
spuiten we vitaminen B1 en B6 in bij deze groep patiënten
om de hersen- en zenuwschade wat tegen te gaan.”
Omslag
De grote omslag in de zorg aan dak- en thuislozen kwam
volgens Marcel Slockers in 2004-2005. “Minister Zalm van
financiën is toen eens gaan eten met een topman van het
Leger des Heils. Er was toen net uitgezocht dat één euro
voor de zorg zo’n 2,3 euro aan justitiekosten kon voorkomen.
Zalm heeft er toen voor gezorgd dat er AWBZ-geld vrijkwam
voor de instellingen in de grote steden. Er is vervolgens in
2005 een Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang opge
steld, waar alle betrokken partijen in de stad aan deelnamen:
de gemeente, de GGD, de dak- en thuislozenopvang,
woningbouwcorporaties, verpleeghuizen, psychiatrische
hulpverlening, verslavingszorg, maatschappelijke opvang,
noem maar op.”
200 miljoen
Minister Zalm had voor het plan van aanpak 200 miljoen
euro vrijgemaakt, te besteden in een paar jaar. “Het leidde
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tot een echte doorbraak aan projecten op gebieden als
begeleid wonen en dagbesteding. Het werd mogelijk
gemaakt dat dak- en thuislozen doorstroomden naar
reguliere verpleeghuizen, en dat ze daar dan, op speciale
afdelingen, ook een beetje gek mochten doen en/of een
beperkt aantal biertjes mochten drinken. Er kwamen
initiatieven als opvanghuizen voor voormalige prostituees,
met een eigen reguliere huisarts. Het vertrouwen van daken thuislozen in de zorgverleningsinstanties nam hierdoor
fors toe.”
Schoongemaakt
De straten werden door al deze initiatieven en projecten
volgens Marcel Slockers een stuk veiliger. “In alle opvang
centra voor dak- en thuislozen werden in die tijd ook douches
geplaatst, als die er al niet waren. Heel fijn tegen de kleerluis,
schurft en andere besmettelijke aandoeningen, die daardoor
veel makkelijker aangepakt konden worden. Het plan van
aanpak uit 2005 heeft de grote steden niet alleen figuurlijk
maar ook letterlijk schoongemaakt. Het heeft er overigens
ook voor gezorgd dat we nu met een overschot aan gevange
niscapaciteit zitten in Nederland, maar dat terzijde.”

Helpen
Terugkijkend constateren Marcel Slockers en Leo de Hoog,
die sinds eind 2011 met pensioen is, dat ze veel mensen
hebben kunnen helpen. “Dat was niet altijd makkelijk”, stelt
Marcel Slockers met gevoel voor understatement vast. “Een
patiënt van mij woog 166 kilo en had slaapapneu. Hij moest
met allerlei elektrische apparatuur slapen, anders zou hij
‘s nachts zomaar kunnen overlijden. Op een gegeven moment
was hij dakloos geworden en op een nacht uitgeloot bij de
nachtopvang. Ik heb toen nog een hele boze mail naar de
GGD gestuurd. Daarin schreef ik dat er in de hele stad
kastjes waren om elektrische auto’s op te laden, maar dat
mijn patiënt ‘s nachts geen elektriciteit kon krijgen, ook al
was dat voor hem levensbedreigend. Uiteindelijk is hij via
Havenzicht versneld in een vervolgproject terechtgekomen.
Het lukte me natuurlijk niet altijd om problemen op te
lossen, ook niet als ze echt dringend waren. Soms hielp heel
veel bellen uiteindelijk gewoon niet. Ja, dan ging je met
een flinke knoop in je buik naar huis.”
Vuist
Leo de Hoog knikt instemmend. “Je hebt het niet altijd in
de hand, hoe hard je ook je best doet. Ik was een keer bij
het Leger des Heils iemands bloeddruk aan het meten. De
verpleegkundige zat naast me. Plotseling haalt die man
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keihard uit met zijn vuist. Hij mist mijn hoofd net en slaat
zijn vuist en onderarm in een glazen kast. Het was een
psychotische aanval, hij was ook meteen weer kalm. Vaak
zie je geweld aankomen maar dit keer was ik er echt niet op
voorbereid. Ik heb zijn diepe snijwonden verbonden en
hem naar de eerste hulp van het ziekenhuis gestuurd. Ik heb
daar ook naar toe gebeld en hen zeer nadrukkelijk verteld
wat er was gebeurd en hoe erg deze patiënt eraan toe was.
Mijn waarschuwing is volstrekt genegeerd. Ze hebben hem
diezelfde middag laten gaan. Even later pleegde hij suïcide
door zich voor de tram te gooien. Toen ik dat hoorde, heb
ik ze over de telefoon flink uitgescholden. Dan ben ik het
ook kwijt. Ik weet dat ik niet anders had kunnen handelen.
Je kunt als straatdokter niet alle patiënten zelf begeleiden
naar de spoedeisende hulp.”
Geweld
Ook Marcel Slockers heeft meerdere malen met geweld te
maken gehad. “Het ergste was een man wiens vrouw na
talloze mishandelingen naar een blijf-van-mijn-lijf-huis was
gevlucht met haar kinderen. Volslagen dronken, zoals zo
vaak, kwam hij bij mij omdat hij vermoedde dat ik er meer
van wist. In zijn ene hand had hij een fles benzine met een
katoenen lont erin, in de andere een aansteker. De hele
buurt wist dat hij, op bedreigende toon, er al heel vaak over

had opgeschept dat hij in zijn thuisland Sri Lanka als
Tamilstrijder meerdere mensen en huizen in brand had
gestoken. Gelukkig had ik het lef zijn aansteker af te
pakken. Hij begon te huilen en ik regelde een gedwongen
psychiatrische opname voor hem. In de instelling vonden ze
hem maar lastig en zonder enig overleg met mij lieten ze
hem de volgende dag al weer gaan. Binnen een week stond
hij wederom met zijn benzinebom in de praktijk om bij mij
het adres van het blijf-van-mijn-lijf-huis te achterhalen, wat
ik natuurlijk niet kende. Ik was er gelukkig niet alleen. Een
sterke fysiotherapeut kwam op het lawaai af en samen
konden we hem overmeesteren. Uiteindelijk is hij voor
poging tot doodslag de gevangenis ingegaan.”
Uitzondering
In de dertig jaar dat Marcel Slockers inmiddels heeft
gewerkt met dak- en thuislozen en marginalen was deze
bedreiging om hem in brand te steken absoluut het meest
extreme geval. “Een uitzondering ook. Het is zoals Leo net
zei: vaak zie je geweld aankomen. Je neemt ook voorzorgs
maatregelen. Ik zit altijd op een stoel met wieltjes, zodat je
jezelf snel naar achter kunt duwen. In principe doe ik geen
consulten in mijn eentje, maar zit de verpleegkundige er
altijd bij. En dan nog gaat het wel eens mis. Ik maakte niet
zo lang geleden een beginnersfout door op mijn knieën bij
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een patiënt iets te willen uitleggen over een gedwongen
opname. Hij had die twee woorden nog niet gehoord of hij
haalde uit. Als je dan op je knieën zit, kun je niet meer weg.”
Bewoners
Bij dreigend geweld in de dak- en thuislozenopvang waar
Marcel Slockers werkt, nemen de bewoners het inmiddels
openlijk voor de huisarts op. “Je merkt dat in de groep. Ze
proberen echt te voorkomen dat er iets gebeurt. ‘Dat kun je
niet maken met onze dokter, straks komt hij niet meer’,
zeggen of schreeuwen ze dan naar elkaar. Wat ook heeft
geholpen, is dat er nu zo’n tachtig camera’s in Havenzicht
hangen. Alleen dat al heeft geleid tot veel minder onderlinge
agressie: ze weten allemaal dat we kunnen terugkijken wie
er met een vechtpartij is begonnen en wie er dus geschorst
moet worden. Het aantal schorsingen is daardoor met twee
derde afgenomen.”
Gezien
Marcel Slockers en Leo de Hoog werd de Emiel van der
Doesspeld toegekend toen ze nog werkten als huisarts en
straatdokter, al was Leo de Hoog toen al wel wat aan het
afbouwen. “Wij kregen de speld als eerste na Emiel van der
Does”, stelt Leo de Hoog. “Emiel was ook iemand die altijd

was opgekomen voor gewone Rotterdammers. Dat vond
ik wel bijzonder.” Marcel Slockers: “De toekenning van de
speld betekent dat we gezien waren. We hebben de speld
tenslotte van de beroepsgroep gekregen. In de tijd daar
voor waren we ook wel eens niet gezien. Collega’s keken
mij wel eens meewarig aan. Zo van: ‘Ach, moet jij nog
Havenzicht doen?’ Ook bij de diensten was dat een pro
bleem. Sommige collega’s zeiden gewoon openlijk dat zij
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend geen zin hadden
om naar Havenzicht te gaan omdat ik me zo nodig met
die dak- en thuislozen wilde bezighouden.”
Deuren
De toekenning van de Emiel van der Doesspeld opende
volgens Marcel Slockers nieuwe deuren voor de beide
straatdokters. “We kregen er meer zelfvertrouwen van. Het
was een erkenning dat we goed bezig waren. Dat het
belangrijk was wat we deden. Dat hebben we vervolgens
ongetwijfeld uitgestraald in onze contacten met andere
zorginstanties en met beleidsmakers. Ik heb de afgelopen
decennia met alle acht wethouders van volksgezondheid
gesproken. En ik heb altijd gezegd wat ik vond. Ook in mijn
column voor de Straatkrant. Ik vind het daarnaast ook
belangrijk om kennis over de dak- en thuislozenzorg over te
dragen aan toekomstige artsen, zowel huisartsen als
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specialisten. Ik geef nu al jaren, samen met daklozen, colleges
in de basisopleiding.”
Dienst
Marcel Slockers is wel gevraagd of hij niet in dienst wilde
komen van de dak- en thuislozenopvang. “Er was werk
genoeg. Ik heb dat nooit gewild. Enerzijds omdat ik huisarts
wilde blijven, anderzijds omdat ik me zonder ruggespraak
wilde kunnen blijven uitspreken. Leo heeft binnen het Leger
des Heils ook altijd de ruimte genomen om te zeggen wat
hij vond. Na verloop van tijd hebben we, in alle bescheiden
heid, denk ik toch wel de positie gekregen dat mensen
luisteren als wij zeggen dat er iets echt niet goed zit. Kijk,
als huisarts ben je geen dominee Visser, die elke week de
krant kan halen. Dat is niet onze rol. Maar tegen professionals
mag door ons wel gezegd worden wat we hebben gezien.
En dan is het goed als er wordt geluisterd, vind ik toch.”
Londen
Bij de dak- en thuislozenzorg wordt vaak gekeken naar de
vraag wat het kost. Helemaal verkeerd, vinden de beide
straatdokters. “Eén voorbeeld”, sluit Marcel Slockers af.
“Rotterdam telt 600.000 inwoners, Londen 6 miljoen.
Rotterdam had in 2000 240 gevallen van tuberculose,

waarvan 40 bij daklozen en cocaïnegebruikers. In Londen
waren diezelfde cijfers 2400 en 400. Helemaal synchroon
dus. In 2010 was het aantal gevallen van tbc in Rotterdam
gedaald naar 160, waarvan nog maar 10 bij daklozen. Een
daling van 75% in die laatste categorie. In Londen is het
aantal gevallen van tbc met 50% toegenomen naar 3750
en ze weten niet eens meer hoeveel daklozen en cocaïne
gebruikers daarbij zijn. Kortom, onze aanpak werkt en
verdient zich meer dan terug. En niet alleen doordat we
voorkomen dat de algemene bevolking geconfronteerd
wordt met besmettelijke ziekten als tuberculose. Als ik een
alcoholist die zijn zenuwbanen kapot heeft gedronken, kan
helpen aan incontinentieluiers, dan draag ik ook bij aan een
schone en droge RET.”
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Govert
Dorrenboom
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Boek over het behandelen van migranten, opleider en organisator nascholingen

Waar

In de boekenkast van zijn bureau
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Expert in
‘buitenlandse werknemers’
In de jaren zeventig ‘verallochtoonde’ de praktijk van
huisarts Govert Dorrenboom. Hij schreef er een boek
over, een leerboek voor jonge huisartsen.
Al vanaf zijn zestiende wist Govert Dorrenboom dat hij
huisarts wilde worden. “Ik zat bij de Vrijzinnig Christelijke
Jeugd Centrale. Een van onze leiders was huisarts. Een
eminente man, een echt voorbeeld. Mijn ouders wilden dat
ik zou studeren. Maar ze zaten nogal krap bij kas, dus ze
wilden wel graag dat ik de kortste studie zou kiezen. Met
veel opoffering hebben ze het uiteindelijk toch mogelijk
gemaakt dat ik de langste en duurste studie kon volgen. In
1958 behaalde ik mijn artsexamen. Dat was bij de Stichting
Klinisch Hoger Onderwijs, de voorloper van de medische
faculteit van de Erasmus Universiteit. Die stichting bestond
nog niet zo lang en moest zichzelf nog bewijzen. Ze wilde
extra zorgvuldig zijn en studenten moesten dan ook ieder
examen twee keer afleggen bij twee verschillende docenten.
Onze diploma’s kregen we van een hoogleraar uit Leiden,
die daar speciaal voor over kwam.”
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Hulpanesthesist
Meteen na afronding van zijn studie, moest Govert
Dorrenboom in dienst. “Gelukkig had ik van mijn lichting
het officiersexamen het beste gemaakt en mocht ik dus
kiezen waar ik heen ging. Zo werd ik ‘leerling militair hulp
anesthesist’ in het toenmalige Bergweg Ziekenhuis. Dat had
als aanvullend voordeel dat ik gewoon thuis kon wonen.
Eind ‘59 kwam ik vrij. Ik had toen al gesolliciteerd op de
functie algemeen assistent in het Goudse Gemeente
Ziekenhuis. Dat zag ik als een voorbereiding op het later
hebben van een eigen huisartsenpraktijk. Voor mij stond
nog steeds vast dat ik uiteindelijk huisarts zou worden.”
Overnemen
Via via hadden de ouders van Govert Dorrenboom gehoord
dat er een huisartsenpraktijk was over te nemen op het
Noordereiland. “Ik erheen. Inderdaad, ik kon van die huisarts
zijn ziekenfondspraktijk van 1650 patiënten overnemen.
Daar moest ik wel anderhalf jaar inkomen voor betalen.
Hij hield zijn particuliere praktijk en zijn controlepraktijk.

We deelden beneden een wachtkamer, die eigenlijk meer
een soort hok was. Ik huurde van hem de eerste verdieping.
Mijn spreekkamer lag tussen onze woonkamer en onze
slaapkamer. Af en toe kroop ons oudste dochtertje binnen.”
Controlepraktijk
Na drie jaar ging zijn collega-huisarts de verzekeringswereld
in. “Ik kreeg wat particuliere patiënten. Voor niets. Ik kon,
voor de prijs van één jaarinkomen, ook zijn redelijk forse
controlepraktijk in de grafische industrie overnemen. Die
bestond uit het op de eerste ziektedag langsgaan bij werk
nemers die zich ziek hadden gemeld. Zetters, drukkers,
boekbinders, later ook fotografen en alle werknemers van
kranten, ik vond het een interessante wereld. Het was ook
een wereld met een grote mate van beroepseer. Als iemand
zich ziek meldde, dan was die ook ziek. Om financieel rond
te kunnen komen, werkte ik ook op consultatiebureaus van
het Groene Kruis. Daarnaast deed ik op zaterdagmiddag
nog GAK-controles. Dan kreeg ik twintig adressen en moest
ik in heel Rotterdam en omstreken controleren of de mensen
op die adressen wel echt ziek waren.”
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Verheven
Govert Dorrenboom heeft ook nog een tijdlang voor enkele
verzekeringsmaatschappijen patiënten in ziekenhuizen bezocht
om uit te zoeken hoe lang ze er nog moesten liggen. “Er
werd dan echt op je neergekeken. De klinische geneeskunde
voelde zich ver verheven boven de sociale geneeskunde. Ze
wisten natuurlijk niet dat ik ook huisarts was. Aan de andere
kant, dat zou niet veel verschil gemaakt hebben. Als ze dat
wel hadden geweten, dan zouden ze gedacht hebben dat ik
niet goed voor mijn praktijk kon zorgen en dit werk er daarom
bij moest doen. Ik deed er overigens van alles aan om mijn
praktijk te vergroten. 1650 patiënten was niet veel. Een ge
middelde praktijk had toentertijd zo’n 3000 patiënten. Het
geluk heeft ook wel een handje geholpen. Ik bezocht in 1961
een nog niet zo oude huisarts in het ziekenhuis. Toen die wist
dat hij niet meer beter ging worden, heeft hij mij gevraagd of
ik - voor niets! - zijn werk als ondernemingsarts wilde over
nemen. Dat betekende één middag per week keuringen doen
in een verpakkingsindustrie. Eind jaren zestig verdwenen al
die bijbaantjes omdat de functie van huisarts en sociaal
geneeskundige werd gescheiden.”

Dichtbevolkt
Na het vertrek van zijn voorganger waren er zes huisartsen
in de wijk voor ruim 20.000 patiënten, 5000 op het Noorder
eiland, zo’n 12.000 in de wijk Feijenoord en 3.000-4.000
verspreid in Oud-Zuid. “Plus dan nog zo’n honderd op de
rechter Maasoever”, lacht Govert Dorrenboom. “Veel mensen
verhuisden tijdens de oorlog uit Rotterdam-Zuid omdat ze
het gevaarlijk vonden om vlakbij de haven en de bruggen
te wonen. De mensen die er weer kwamen wonen, waren
veelal afkomstig uit de gebombardeerde binnenstad. Het
was een dichtbevolkte wijk. En dan hadden we ook nog
veel schippers. Die kwamen los-vast, tussendoor dus, als
het ware. Zat je ‘s middags tussen één en twee te wachten
of er iemand kwam opdagen. Je moest er altijd zijn. Je kon
niet het risico lopen een patiënt te verliezen.”
Kaartsysteem
Als er op het middagspreekuur maar weinig patiënten
kwamen, werkte Govert Dorrenboom zijn kaartsysteem bij.
“Mijn voorganger maakte tijdens visites altijd aantekeningen
op een soort blanco briefkaarten. ‘Dat vinden de mensen
interessant. Doe dat ook, dan blijven ze bij je’, zei hij tegen
mij. Ik heb het omgevormd tot iets wat meer op een
patiëntendossier leek. Zo haalde ik de specialistenbrieven
uit ordners en stopte die bij de patiëntenkaarten. Het was
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voor mij natuurlijk ook een manier om mij in te werken in de
ziektegeschiedenis van mijn patiënten. Toen mijn voorganger
vertrok, was ik min of meer gedwongen het pand van hem
te kopen. We hadden er eigenlijk geen geld voor, maar ik
heb de praktijk toen helemaal laten verbouwen. Modern,
maar toch artistiek. Alles op de pof uiteraard.”
NHG
Nog voor hij zich als huisarts op het Noordereiland vestigde,
was Govert Dorrenboom lid geworden van het toen pas
opgerichte Nederlandse Huisartsen Genootschap. “Er was
veel elan bij huisartsen in die tijd. Ze wilden bewijzen dat ze
eigenlijk ook specialist waren. Drie thema’s speelden daarbij
een belangrijke rol. In de eerste plaats ging dat om de inte
grale geneeskunde, waarbij ervan uitgegaan wordt dat een
ziekte fysieke, psychische en/of sociale oorzaken en aspecten
kan hebben. In de tweede plaats speelde continuïteit van
zorg mee: huisartsen verlenen zorg aan hun patiënten in alle
levensfasen. Daar nauw op aansluitend voelden huisartsen
zich eveneens specialist in de gezinsgeneeskunde, die ervan
uitgaat dat je de mens altijd in zijn of haar omgeving moet
beoordelen en dat je door die benadering een ziekte ook
beter kan aanpakken.”

Principes
Hij denkt even na. “Ik vind integrale geneeskunde, conti
nuïteit van zorg en gezinsgeneeskunde nog altijd drie be
langrijke principes voor huisartsen van nu. Daarnaast moet
je natuurlijk je vakkennis goed bijhouden, patiëntgericht zijn,
openstaan voor kritiek van anderen en voor samenwerking
met anderen, enzovoorts. Maar ik dwaal af. Het NHG gaf
van het begin het tijdschrift Huisarts en Wetenschap uit.
Plus hele handige Engelstalige abstracts, die speciaal waren
toegesneden op het werk van huisartsen. Die abstracts
lagen in de auto altijd op de stoel naast me. Ik las ze als ik
moest wachten voor een rood stoplicht. Ik zat in die tijd
nogal veel in de auto, want als patiënten verhuisden, bleef
ik ze door heel Rotterdam-Zuid nalopen.”
Ontruimd
Dat veel patiënten verhuisden, had te maken met ontwikke
lingen in de wijk. “De gemeente begon na 1963 een deel
van het Noordereiland en Feijenoord te ontruimen voor de
nieuwe oeververbinding die er zou komen. Er werd vervolgens
iets van tien jaar over gesteggeld wat voor soort verbinding
dat dan wel niet moest zijn en waar die precies gebouwd of
gegraven moest worden. In die tijd verdwenen steeds meer
voorzieningen. De hele wijk verpieterde. Huurwoningen die
vrij kwamen, werden niet meer verhuurd maar dicht
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“Je kon de nieuwe patiënten van
buitenlandse origine niet tegemoet
treden zoals je dat bij je Nederlandse
patiënten deed. Zij waren anders,
dus de zorg moest anders.”
getimmerd. Al snel woonden er krakers in die panden, werd
het dakzink gestolen en braken er steeds meer brandjes uit
waar de bewoners doodsbang voor waren.”
Gezondheidscentrum
Als tegenreactie werd de Bewoners Organisatie Feijenoord
opgericht. Govert Dorrenboom: “Dat was een groep knal
rode actievoerders. Enerzijds wilden we ons daar als huis
artsen niet mee vereenzelvigen. Je bent tenslotte dokter
voor alle mensen. Aan de andere kant vonden wij ook dat
we samen sterker zouden staan. In 1973 hebben we dus
een gezondheidscentrum opgericht met vijf huisartsen,
algemeen maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen, een
consultatiebureau, een sociaal raadsman of -vrouw, plus een
dienstencentrum dat activiteiten voor ouderen organiseerde.
Veel gezondheidscentra in die tijd werden opgezet op basis
van politieke voorkeur. Dan werd bij iedereen, inclusief de

huisartsen, tijdens de sollicitatie getest of ze wel links
genoeg waren. Dat hebben wij weten te voorkomen.”
Midden-Engeland
In de jaren zestig raakte Govert Dorrenboom via hoogleraar
Van Es uit Utrecht betrokken bij een wederzijdse uitwisseling
met huisartsen uit Midden-Engeland. “In 1968 kwamen ze
naar Rotterdam en het jaar daarna gingen wij op bezoek bij
een Engels gezondheidscentrum. Die waren daar helemaal
niet socialistisch, maar werden gewoon door de NHS gerund.
Ik heb dat wel als een voorbeeld en inspiratiebron gebruikt
toen we een jaar of wat later ons eigen gezondheidscentrum
oprichtten. We hebben bijvoorbeeld, net als in Engeland,
een uniform systeem van patiëntenkaarten ingevoerd voor
alle disciplines. En we hebben een gemeenschappelijke
koffieruimte ingericht om makkelijk te kunnen overleggen,
ook interdisciplinair.”
Wetenschappelijk onderzoek
Als gevolg van deze internationale contacten werd de
European General Practice Research Workshops opgericht,
een samenwerkingsverband van huisartsengroepen in ver
schillende landen die wetenschappelijk onderzoek wilde
bevorderen. “Er kwamen steeds meer landen bij. Ik was
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secretaris tot 1980. Toen werd het overgenomen door het
Maastrichts Huisartsen Instituut. We hebben ook echt inter
nationaal vergelijkend onderzoek gedaan, over het afleggen
van huisbezoek en het voorschrijven van antibiotica bijvoor
beeld. Op kleine schaal uiteraard. Computers en statistici
waren voor ons onbereikbaar. Maar we deden het toch maar.
We organiseerden ook twee keer per jaar ergens in Europa
conferenties. Dat waren hele instructieve en inspirerende
weekenden. Mijn vrouw ging vaak mee en was er zeer bij
betrokken. Ik was trouwens ook lid van de commissie
wetenschappelijk onderzoek van het NHG, dat voorstellen
voor onderzoek op het gebied van huisartsgeneeskunde
beoordeelde.”
Onderlinge toetsing
In Engeland was er een traditie van peer group audits:
onderlinge toetsing door gelijken. “Dat heb ik naar ons
gezondheidscentrum gehaald. Volgens mij waren wij daar
een van de eersten mee in Nederland. Om te kunnen
vergelijken, moesten we natuurlijk eerst registreren. Ik weet
nog heel goed dat uit onze eerste toetsing kwam dat ik wel
erg veel mensen naar de fysiotherapeut doorverwees. Dat ik
die fysiotherapeut had uitgenodigd om in ons gezondheids
centrum te komen werken, zal daarbij ook wel een rol hebben
gespeeld. In de jaren tachtig heeft het NHG na weten

schappelijk onderzoek en toetsing de standaarden ont
wikkeld. Toen werd landelijk vastgelegd wat een goede
huisarts nu eigenlijk allemaal moet doen en laten.”
Werfarbeiders
Eind jaren zeventig werd duidelijk dat de wijk definitief aan
het veranderen was. “De inwoners bleven arm”, stelt Govert
Dorrenboom vast. “Maar ze waren steeds minder vaak uit
Nederland afkomstig. Het was een geleidelijk proces. Eerst
kwamen er Italianen, Spanjaarden en Joegoslaven. Daarna
zijn ze werfarbeiders gaan halen in Turkije en weer later in
Marokko, eerst in de steden en daarna op het platteland.
Toen ik in 1994 met pensioen ging, was veertig procent van
mijn patiënten van Turkse afkomst, veertig procent van
Nederlandse en Surinaamse en de rest bestond voornamelijk
uit Marokkanen, Spanjaarden en Joegoslaven. WestEuropeanen gaan er in principe van uit dat de dokter te
vertrouwen is. Bij de Turken en Marokkanen van de eerste
generatie was er a priori wantrouwen naar dokters. In hun
landen van herkomst moet je voor de dokter betalen. Je
wilt dan waar voor je geld. Een dokter die niets vraagt, zoals
in Nederland, kan niet veel zijn, was de gedachte. Veel van
hen hadden in Turkije en Marokko ook slechte ervaringen
gehad met dokters, die bezwoeren dat hun medicijnen de
patiënt zouden genezen, wat niet het geval was.”
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Anders
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze nieuwe
patiënten kostte volgens Govert Dorrenboom veel tijd.
“Je kon hen ook niet tegemoet treden zoals je dat bij je
Nederlandse patiënten deed. Zij waren anders, dus de zorg
moest anders. De Turken en Marokkanen die van het platte
land kwamen, waren om te beginnen vaak analfabeet. Met
zoiets simpels als geboortedata werd flexibel omgegaan.
Dan werd gezegd dat ze jonger waren om niet in dienst te
moeten. Of juist ouder omdat ze dan eerder in aanmerking
kwamen voor land. De familiebanden waren veel hechter
dan bij Nederlandse gezinnen. Zeker als de vader, over het
algemeen de centrale figuur van de familie, ziek was, moest
alles uit de kast gehaald worden. Als een dochter ziek was,
werd dat soms een stuk minder erg gevonden. Dat stuitte
ons natuurlijk tegen de borst, maar zo was het wel en je
moest er als huisarts rekening mee houden.”
Taalproblemen
Ook in de spreekkamer veranderde er het nodige. “In de
eerste plaats waren er natuurlijk taalproblemen. Vaak tolkten
de kinderen, al was dat ook niet ideaal. Je kon ook het
Tolkencentrum bellen, maar dat kostte veel tijd, dus dat deed
je alleen als je echt het naadje van de kous moest weten.
Turken en Marokkanen van de eerste generatie brachten hun
klachten vaak heel duidelijk of zelfs overdreven. Dat kwam

ook voort uit dat wantrouwen jegens dokters: stel je voor
dat hij me niet gelooft. Hun uitgangspunt was dat ze meer
aandacht zouden krijgen als ze meer klaagden, dus dat deden
ze. Regelmatig verzonnen ze er klachten bij om ervoor te
zorgen dat de dokter hen serieus zou nemen. Voor een
Nederlandse huisarts is dat natuurlijk alleen maar verwarrend.”
Familie-eer
Nederlanders vinden volgens Govert Dorrenboom hun
gezondheid het allerbelangrijkste. “Bij de eerste generatie
Turken en Marokkanen die van het platteland afkomstig zijn,
is de familie-eer vaak het allerhoogste. Daar kunnen mensen
aan opgeofferd worden. Sommige religieuze en traditionele
waarden zijn belangrijker dan het individu. Overigens, dit
geldt natuurlijk niet voor alle Turken en Marokkanen. In het
gezondheidscentrum werkte een tijdlang een maatschappelijk
werker uit Istanbul. ‘Wat hebben jullie hier een gekke Turken’,
zei hij tegen ons. Het verschil tussen Turken uit de stad en
van het platteland was enorm.”
Boek
Over de ervaringen met niet-Nederlanders in zijn huisartsen
praktijk schreef Govert Dorrenboom een boek in de serie
Practicum Huisartsgeneeskunde. “Het heette ‘Arts en buiten
landse werknemer’. Aan de hand van mijn eigen ervaringen,
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heb ik beschreven waar je in migrantenwijken als huisarts
allemaal tegenaan loopt. Ik heb het zo concreet mogelijk
gemaakt. Dat je beter kunt vragen ‘Kind warm?’ dan ‘Heeft
het kind koorts?’ als de ouders slecht Nederlands spreken.
Hoe je een rectaal toucher mondeling kunt voorbereiden
om te voorkomen dat de patiënt zich diep beledigd voelt.
Hoe je om kunt gaan met de bedreiging ‘Als hij dood, jij
dood.’. Hoe je kunt proberen een Turkse moeder met zwaar
overgewicht aan een dieet te krijgen. Hoe je de therapie
trouw kunt bevorderen door de familie erbij te betrekken.
Dat je bedacht moet zijn op importziekten als tuberculose
en malaria.”
Koud gevoel
Goede communicatie met de patiënt loopt als een rode
draad door het boek van Govert Dorrenboom. “Je moet
dus begrijpen wat een patiënt wil zeggen als hij iets anders
zegt dan wat hij eigenlijk bedoelt. Een ‘koud gevoel in de
knieën’ kan bijvoorbeeld staan voor het niet kunnen krijgen
van kinderen of voor problemen met de kinderen (die je dan
niet meer lekker op je schoot kunt nemen). Sommige onder
werpen zijn moeilijker te bespreken dan bij Nederlandse
patiënten. Hoe kaart je infertiliteitsproblemen bij een Turkse
man subtiel aan? Of geslachtsziekten. Of spierspanning
door heel verklaarbare stress. Verstoting als een vrouw

onvruchtbaar blijkt. Een alcoholverslaving. Een meisje dat
lijfstraffen van haar oudere broer niet meer pikt. Enzovoorts.
En hoe ga je om met een man die zijn vrouw weigert naar
de specialist te laten gaan omdat ze op de kinderen moet
passen terwijl ze doodgaat als ze niet in het ziekenhuis
wordt behandeld? Het zijn allemaal casussen uit mijn boekje.”
Speld
Het boek is volgens Govert Dorrenboom ‘best veel gebruikt’
in de opleiding tot huisarts. “Het heeft er ook aan bijgedragen
dat ik in 2005 de Van der Doesspeld heb mogen ontvangen.
Dat boek, plus mijn bijdrage aan bijscholingen en het
opleiden van jonge huisartsen. In 1966 kreeg ik mijn eerste
co-assistent over de vloer. Zes jaar later kwam de eerste
huisarts in opleiding. Ik heb huisartsen opgeleid tot 1990,
bijna tot mijn pensionering dus. Met het helpen opzetten
en geven van nascholingen ben ik daarna nog vijf jaar
doorgegaan. Dat ik de Van der Doesspeld kreeg, vond ik
een grote eer. Het is een erkenning voor het werk dat je al
die jaren gedaan hebt.”
Herkend
Govert Dorrenboom is al bijna twintig jaar geen huisarts
meer, maar wordt op straat nog altijd herkend. “Zit je in de
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metro op weg naar een concert, komt er ineens iemand
naar je toe ‘Hai dokter Dorrenboom, hoe gaat het met u?’.
Geweldig toch? Sommige patiënten kunnen bijna woordelijk
hele consulten reproduceren. De gezichten van mijn voor
malige patiënten herken ik meestal nog wel, de namen lang
niet altijd, zeker niet de achternaam. Wat wel is gebleven, is
mijn attitude als huisarts. Ik kan nog steeds goed luisteren
en neem mensen altijd serieus. Vanochtend begon een mij
onbekende man in het fietsenhok van de flat over de heup
operatie van zijn vrouw en zijn eigen meniscusproblemen. Ik
merkte dat ik dan toch weer als huisarts aan het luisteren was.
En dat ik hopelijk ook nog iets verstandigs kon antwoorden…”
Goodwill
Govert Dorrenboom heeft veel goodwill betaald om zijn
huisartsenpraktijk te kunnen opzetten. “Ik heb de praktijk
voor niets aan mijn opvolgster overgedragen. Dat is het
gevolg van mijn deelname aan de Stichting Pensioenfonds
Huisartsen, die eind jaren zeventig is opgezet. Voorwaarde
voor deelname was dat je je praktijk niet meer verkocht bij
je pensionering. Ik ben heel tevreden over mijn pensioen. Ik
gebruik het om te genieten van het enorme culturele aanbod
in Rotterdam. Beeldende kunst, muziek, architectuur, we
kunnen elke dag wel drie keer bezet zijn als we zouden
willen. Daarnaast badminton ik en volg ik allerlei HOVO-

cursussen (Hoger Onderwijs Voor Ouderen). Over muziek,
geschiedenis, economie, filosofie, van alles, zolang het maar
geen geneeskunde is. En ik ben via mijn vrouw gestrikt als
klusjesman voor het zorgmuseum van Humanitas, waar zij
vrijwilliger is. Als ze er oude medische instrumenten binnen
krijgen, vinden ze het wel fijn dat er iemand is die nog weet
waar die ooit voor hebben gediend.”
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Frans Reynders

Wanneer 2006
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Opzetten hospice De Vier Vogels

Waar

In een laatje in de slaapkamer
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Rustig sterven,
verzoend met de situatie
Huisarts Frans Reynders zocht verdieping in zijn vak en
vond rust in de palliatieve zorg. Hospice De Vier Vogels
biedt uitgebalanceerde palliatieve medische zorg, perfecte
verzorging, echte aandacht en persoonlijke begeleiding.
Zijn Groningse studietijd tijdens de roerige jaren van de
studentenprotesten eind jaren zestig en begin jaren zeventig
zorgde ervoor dat Frans Reynders kritisch ging kijken, niet
alleen naar de universiteit, maar ook naar de maatschappij.
“Toen ik afgestudeerd was, heb ik dan ook een beroep
gedaan op de wet gewetensbezwaren. Ik vond dat het de
taak van een dokter was om mensen beter te maken, niet
om ze dood te schieten of daarbij te helpen. Voor mijn ver
vangende dienstplicht kwam ik terecht bij de GGD Rotterdam.
Ik moest als ‘arts voor keuring en controle’ zieke ambtenaren
in Rotterdam-West controleren en begeleiden. En dat voor
een paar honderd gulden per maand: het loon van een
soldaat A. Gelukkig werkte mijn vrouw, die ik tijdens mijn
studie had leren kennen, inmiddels als schoolarts.”
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Chef
Enkele collega’s van Frans Reynders bij de GGD waren
voormalige huisartsen. “Eén van hen begon mij mee te
nemen naar de wekelijkse praatjes voor huisartsen in het
Dijkzigt. Daar leerde ik de collega’s kennen die ik vaak aan
de telefoon had tijdens mijn werk als bedrijfsarts, zoals dat
nu zou heten. Later hoorde ik dat ik een van de weinige
controle-artsen was die met de huisartsen communiceerde.
Ik vond dat zinvol. Bij de huisartsen kwam ik door die
contacten in beeld als een actieve collega. Toen mijn ver
vangende dienstplicht erop zat, was er plaats voor mij in het
pas opgezette gezondheidscentrum aan de Mathenesserlaan,
een van de eerste in Nederland. Daar ben ik in 1977 aan de
slag gegaan als huisarts.”
God
Frans Reynders wist al vroeg dat hij geen solo-huisarts
praktijk op het platteland wilde voeren. “Je loopt dan het
risico dat je niet meer bekritiseerd wordt, dat je oordeel nooit
wordt betwijfeld. Dat kan gemakkelijk leiden tot fouten. Je

kunt ook langzamerhand gaan denken dat je god wordt.
Ik wilde input van anderen, mensen die kritisch meekijken.
Dan word je gedwongen na te blijven denken en blijf je
scherp. In het gezondheidscentrum werkten huisartsen,
fysiotherapeuten, maatschappelijk werksters, wijkverpleeg
kundigen en een paar jaar later ook verloskundigen.
Kritische blikken genoeg. Ik kwam in een gespreid bedje:
het gezondheidscentrum bestond net een jaar dus alle
onderhandelingen waren al afgerond.”
Fulltime
In de loop van de jaren is het werken in het gezondheids
centrum veranderd, vindt Frans Reynders. “In de begintijd
werkte iedereen fulltime. Er was veel informeel contact. Je
kon patiënten makkelijk bespreken in de wandelgangen of
even tussendoor. Vergaderingen organiseren was ook geen
probleem. In de loop van de jaren gingen steeds meer
mensen parttime werken. Als je dan een vergadering organi
seerde met alle fysiotherapeuten, waren er altijd wel twee
niet. Het informele overleg werd natuurlijk ook minder. De
plenaire vergadering werd afgeschaft en er kwam een
coördinator en een bestuur.”
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Woedend
Dat de thuiszorg begin jaren negentig de drie wijkverpleeg
kundigen uit het gezondheidscentrum terugtrok, was voor
Frans Reynders een zware klap. “Ik zie me nog zitten bij de
directie van de Stichting Thuiszorg Rotterdam. Woedend was
ik. Ik had er tranen van in mijn ogen. Er was geen énkele
inhoudelijke reden om die beslissing te rechtvaardigen. Alle
problemen die zij aandroegen op gebieden als nascholing en
het invallen voor elkaar konden makkelijk opgelost worden.
Maar het moest en het zou gebeuren en het gebeurde ook.
Het gevolg was dat de samenwerking tussen huisartsen en
wijkverpleegkundigen behoorlijk verwaterde, zoals te voor
zien was. Dat is echt slecht geweest voor de patiënten.”
Kleinschaliger
Recentelijk ziet Frans Reynders overal in den lande pogingen
om de thuiszorg weer kleinschaliger te maken. “Via geld
verslindende reorganisaties en fusies, uiteraard. Ze hadden
het gewoon nooit moeten veranderen. Toen mijn moeder in
2000 overleed, heeft mijn broer eens geteld hoeveel ver
pleegkundigen er de laatste maanden over de vloer waren
geweest. Het waren er niet minder dan 35. Allemaal van
dezelfde thuiszorgorganisatie. Kwam er bijvoorbeeld een
grote man om mijn licht-dementerende moeder van in de
negentig onder de douche te doen. Sinds de dood van mijn

vader veertig jaar daarvoor was zij niet meer bekeken door
een man.”
Dichtbij
Sommige huisartsen vinden na twintig jaar hun werk niet
leuk meer en gaan iets anders doen. Niet Frans Reynders.
“Ik heb mijn werk altijd geweldig gevonden, tot de laatste
werkdag. Als een huisarts een goede relatie heeft met een
patiënt, dan mag je heel dichtbij komen. Je krijgt dan toe
gang tot hun privéleven, hun ziel bijna. Bij mij dreigde
halverwege de jaren negentig echter wel een zekere routine
te ontstaan. Ik wilde meer de diepte van het vak in. Juist in
die tijd vroeg fysiotherapeute-haptonome Cintha van den
Toorn, die jarenlang in ons gezondheidscentrum had gewerkt,
of ik wilde meehelpen met het opzetten van een hospice.
Ze wilden een arts in het bestuur en ik denk dat ze wel wist
dat ik geïnteresseerd was.”
Recent
Op dat moment was er in Rotterdam nog geen hospice. “Er
was wel een kleine palliatieve afdeling van zo’n zes bedden
in het Antonius IJsselmonde verpleeghuis, opgezet door
verpleeghuisarts Frans Baar. Hospices waren sowieso een
recent fenomeen. Huisarts Pieter Sluis had in 1988 in
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Nieuwkoop het eerste hospice van Nederland opgezet. Hij
had zelf een jong kindje verloren en zocht hulp. Er was echter
geen hulp voor mensen die zoiets hadden meegemaakt. Zo
kwam hij in contact met de Zwitsers-Amerikaanse expert op
het gebied van verdriet, sterven en rouw, Elisabeth KüblerRoss. Pieter Sluis heeft het begrip hospice in Nederland
geïntroduceerd, waarna het zich verder verspreidde.”
Sceptisch
In het begin waren met name verpleeghuisartsen en organi
saties die zich bezighielden met palliatieve zorg erg sceptisch
over hospices in de eerste lijn. “Wij hadden fondsen ver
zameld, de rest van het geld bij de bank geleend en een pand
gekocht”, blikt Frans Reynders terug. “Verpleeghuisarts Frans
Baar zag ons initiatief toen helemaal niet zitten. Die vond dat
palliatieve zorg in verpleeghuizen thuishoorde. We voorzagen
echter duidelijk in een behoefte en het liep vanaf het begin
goed. Het werd ook heel mooi, met allemaal rustige kleuren
die in elkaar overliepen. Niet lang na de opening kwam hij
langs met bloemen, een cadeautje en met felicitaties. We
hebben de meerwaarde van een hospice in de eerste lijn
snel kunnen bewijzen. Weer later hebben verpleeghuizen in
Rotterdam overigens zelf aparte hospices opgezet.”

De Vier Vogels
Hospice De Vier Vogels opende haar deuren aan de
Mathenesserlaan op 1 januari 2000. “Maar toen hadden we
al een paar weken een patiënt in huis”, lacht Frans Reynders.
“Veel van onze bewoners zijn boven de zestig, hebben
kanker en blijven tussen de vier en acht weken. Maar dat
zijn gemiddelden. Er komen ook jongere bewoners en soms
overlijden mensen al op de dag van aankomst. We proberen
alle bewoners zo goed mogelijk te verzorgen. Dat is een
gezamenlijke taak van de verpleegkundigen en de tientallen
vrijwilligers die twee of drie dagdelen per week dienst
draaien. Bewoners krijgen bij ons ontzettend veel tijd en
aandacht, heel lekker eten ook. Ze worden echt liefdevol
behandeld. Willen ze voorgelezen worden? Dan kan dat.
Willen ze rust of willen ze praten? Dat kan ook. We nemen
door dit alles de familie niet alleen heel veel last uit handen,
we zórgen ook voor die naaste familieleden. Ze kunnen
mee-eten, er is een logeerkamer, er is aandacht voor hun
vragen, zorgen en problemen, enzovoorts.”
Champagnefeest
In het hospice De Vier Vogels kan veel, zo niet bijna alles.
“Recentelijk was er een jonge vrouw, begin veertig. Ik was
eigenlijk al met pensioen, maar ze was daarvoor een patiënte
van mij en ik ben ervoor teruggegaan. Ze was acuut ernstig
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“‘Een champagnefeest in de tuin?
Maar mevrouw gaat dood’, zou in
het ziekenhuis de reactie zijn.
In het hospice kan dat wel.”
ziek geworden met twee verschillende soorten kanker. Als je
de patiënt goed kent, kun je een beetje directief zijn. Ik zei
dus tegen haar dat ze volgens mij nu echt met haar twee
kinderen moest praten om te zeggen hoe het ervoor stond
en dat ze van hen hield. Ze heeft het gelukkig gedaan. Een
paar dagen later had ze het niet meer gekund. In de tussen
tijd heeft ze nog wel met vrienden een champagnefeest
gehouden in de tuin. Zoiets kan in een ziekenhuis niet. ‘Een
champagnefeest? Maar mevrouw gaat dood’, zou daar de
reactie zijn.”
Kaarsje
In een ziekenhuis overlijden moet je volgens Frans Reynders
zoveel mogelijk proberen te vermijden. “Het is er over het
algemeen te klinisch. Zo kil en koud. Een jaar of wat geleden
was er een rel rond een chirurg die het had gewaagd om
een kaarsje op te steken naast het bed van een stervende
patiënt. Op die manier wilde hij nog een beetje recht doen

aan het speciale van het moment. Zelfs dat mocht niet. Hij
heeft er een hoop gelazer mee gekregen. Nog los van de
brandveiligheid werd er gezegd: zoiets doe je niet in een
ziekenhuis. Ik heb zelf wel eens bij een stervende patiënt
het op dat moment volledig zinloze zuurstofapparaat
uitgedraaid. Lag de patiënt nog steeds in het TL-licht,
alleen op een grote zaal voor zes personen, maar was dat
harde pruttelende geluid in ieder geval weg.”
Aanvraag
Als een patiënt werd aangemeld bij het hospice, beoor
deelde Frans Reynders de aanvraag op medisch-inhoudelijke
gronden. “Over het algemeen zijn het serieuze aanvragen van
huisartsen en specialisten. Het zou wel helpen als er eerder
gebeld werd met de vraag of er over een week plaats gereser
veerd kon worden. Mijn werk ligt verder vooral op het terrein
van de medische zorg. Goede medische zorg in een hospice
betekent dat de patiënt zo weinig mogelijk klachten en pijn
heeft, maar ook zo goed mogelijk kan blijven communiceren
met zijn of haar omgeving. Dat is een balans. Die bespreek
je met de patiënt. We kwamen daar eigenlijk altijd wel uit.
Mensen hebben er vaak pijn voor over om te kunnen blijven
communiceren met hun familie. Er komt natuurlijk een mo
ment dat ze, bij wijze van spreken, zeggen: ik heb alles ge
zegd, de pijn is nu te erg, zet de kraan maar wat verder open.
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Maar over het algemeen is dat echt het laatste stukje. Dan
is de levenslust al bijna weg en kunnen ze nog nauwelijks
belangstelling tonen voor hun omgeving. Ze eten, drinken of
praten dan vaak al niet meer of nog maar nauwelijks. Die fase
duurt over het algemeen niet langer dan een paar dagen.”
4 P’s
Intern heeft Frans Reynders in het hospice de 4 P’s-richtlijn
ingevoerd. “Dat is een soort quick scan. De verpleegkundigen
kijken daarbij of het plassen en poepen goed is. Als dat laatste
niet het geval is, kunnen patiënten in een delier raken. De
derde P betreft de vraag: is de pijn onder controle? Tenslotte
komt de vraag of de psychische kant onder controle is. Als
op alle vier die punten de inschatting wordt gemaakt dat
het redelijk goed gaat, dan is de verzorging in grote lijnen
op orde. Als huisarts kijk ik ook altijd of er overbodige
medicatie gestopt kan worden, zeker als mensen vanuit het
ziekenhuis naar ons komen. Daar knappen mensen vaak
enorm van op. Dat is overigens niet nieuw wat ik nu zeg.
Iedere verpleeghuisarts kan je dat vertellen.”
Bloeddruk
Dat patiënten die in het hospice terecht komen vaak te veel
medicatie gebruiken, heeft een duidelijke reden, stelt Frans

Reynders. “De ene dokter geeft dit, de andere dat en
niemand stopt met iets. Uiteindelijk is driekwart eigenlijk
overbodig. Als iemand de hele dag in bed ligt, zal de bloed
druk over het algemeen niet hoog zijn, dus weg met die bèta
blokkers. Cholesterolverlagers hebben terminale patiënten
natuurlijk ook niet meer nodig. Over een hartaanval over
tien jaar hoef je je bij deze patiënten geen zorgen meer te
maken. Vaak is er ook winst te boeken door kritisch te kijken
naar de pijnstillers en de kalmeringsmiddelen. Ik herinner
me een man die compleet gedrogeerd binnenkwam. Wij
hebben zijn slaap- en kalmeringspillen afgebouwd en hij
knapte helemaal op, waardoor hij weer aanspreekbaar
werd. Dat zijn mooie dingen om te doen voor de patiënt.”
Eigen huisarts
Als bewoners uit de buurt van het hospice komen, blijft de
eigen huisarts hen vaak verzorgen. “Bewoners die van ver
komen, worden vaak aan mij overgedragen”, legt Frans
Reynders uit. “Soms vinden huisartsen dat ook wel fijn,
bijvoorbeeld als ze weinig verstand hebben van goede
palliatieve zorg. Ze zien het hospice dan een beetje als een
verpleeghuis, waar de directe verantwoordelijkheid voor
bewoners overgaat van huisarts naar verpleeghuisarts.
Andere huisartsen vinden het juist fijn hun patiënten te
blijven verzorgen in het hospice. Sommigen huisartsen
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komen er door de sfeer zelf tot rust, zeggen ze. Als een
patiënt aan mij werd overgedragen, was het verbazing
wekkend hoe makkelijk mensen zich openstellen. Dat is
zeker het geval bij ouderen, die vaak nog veel respect
hebben voor ‘de dokter’. Maar eigenlijk bij bijna iedereen.
Dat je op het gebied van medicatie en begeleiding veel
voor hen kunt betekenen, helpt daarbij natuurlijk.”
Gesprekken
Frans Reynders voerde veel gesprekken met de bewoners
van het hospice. “Je constateert samen met hen dat ze in
het hospice liggen en dat ze doodgaan. Dan vraag je hoe
hun leven is geweest. Je kijkt vervolgens of er ‘unfinished
business’ is, dingen die ze nog graag willen afronden,
oplossen of uitpraten. En daar help je ze dan bij. Het zijn
bijzondere gesprekken. Ze weten dat ze doodgaan en
hoeven zich niet meer groot te houden. Je praat met hen
over van alles. Wanneer ze gelukkig waren, hun scheiding,
concentratiekampverhalen, waar ze gefaald hebben, dat ze
hun kinderen jaren niet gezien hebben, dat dat gelukkig toch
weer goed is gekomen, overleden dierbaren, enzovoorts.
Echte menselijke geschiedenissen. Ik was uiteraard niet de
enige die dat soort gesprekken voerde. De coördinatoren,
de verpleegkundigen en de vrijwilligers hadden en hebben
ook heel vertrouwelijke relaties met de bewoners.”

Weddenschap
Bij zulke vertrouwelijke relaties tussen hulpverlener en
bewoner kan er volgens Frans Reynders veel gezegd worden.
“We hadden eens een Rotterdamse kunstenaar, die heel lang
in Amerika had gewoond en daar succesvol was geweest.
Hij lag bij ons omdat hij een kind in Nederland had. Hij ging
bij ons gewoon door met zijn werk, ook al ging het soms
heel slecht met hem. Ik zei op een gegeven moment dat hij
zich erop moest voorbereiden dat hij Koninginnedag niet
meer zou halen. Dat was hij niet met me eens. We hebben
er toen een weddenschap op afgesloten: ik zou gebak mee
nemen als hij er dan nog was. Dat heb ik gedaan ook. We
hebben het op het terras in de zon samen opgegeten. In
een serieuze en vertrouwelijke relatie kan zoiets. Hij heeft iets
later zelfs nog een tentoonstelling gehouden in een galerie
en was daarbij aanwezig via een soort Skype-verbinding.”
Rustig
De pijnbestrijding kan soms zo effectief zijn dat patiënten
nergens last van hebben. “Ze gaan ondertussen wel dood
natuurlijk. ‘Dokter, ik eet goed en voel me helemaal niet
slecht, wat doe ik hier eigenlijk?’ vroeg een vrouw mij eens.
Dat waren moeilijke vragen. Ik heb toen geantwoord dat
het voor de familie fijn kan zijn om te zien dat sterven rustig
en zacht kan verlopen. Dan zijn ze later hopelijk minder
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bang als ze zelf gaan overlijden: het ging bij moeder immers
heel zachtjes. Veel mensen zijn angstig, soms omdat ze
hebben meegemaakt dat hun eigen ouders of grootouders
op een verschrikkelijke manier zijn doodgegaan. Maar we
hebben nu veel meer en veel betere medicijnen dan vroeger,
plus veel betere toedieningsmogelijkheden. De symptoom
bestrijding is nu zo goed dat het overlijden bij zo’n 95% van
al onze bewoners een uitermate rustig proces is.”
Euthanasie
Palliatieve sedatie en euthanasie komen in het hospice
nauwelijks voor. “In de negen jaar dat ik er gewerkt heb,
heb ik dat misschien in totaal een keer of zes gedaan als de
pijn te ondraaglijk werd en de patiënt het uitdrukkelijk wilde.
Begrijp me goed, we zijn niet tegen palliatieve sedatie of
euthanasie. Maar een hospice is geen stervenskliniek. We
proberen mensen juist gerust te stellen. We leggen uit dat
we heel veel kunnen doen om lijden te voorkomen. Mensen
hebben vaak pure angst voor wat er gaat komen. Als je die
angst kunt wegnemen, zijn mensen veel beter in staat afscheid
te nemen van hun naasten en het leven. Dan kunnen ze
rustig sterven, verzoend met de situatie zoals die is.”

Verdiept
Frans Reynders heeft zich uitgebreid in het onderwerp
palliatieve zorg verdiept. “Nu zijn er veel meer boeken en
richtlijnen voor huisartsen en andere zorgverleners. Ik heb
ook allerlei cursussen gevolgd. Daar heb ik geleerd dat de
manier waarop je zelf omgaat met dood en verlies heel
bepalend is voor de manier waarop je daarover met
patiënten kan omgaan. Kort gezegd, als je je eigen
ervaringen en gevoelens daaromtrent goed verwerkt hebt,
is de dood niet meer bedreigend. De ervaring kun je
vervolgens meenemen naar de patiënt. Ik heb zelf mijn
vader verloren toen ik twaalf was. Eigenlijk was het volgen
van de cursussen en het mij verdiepen in dit onderwerp
voor mij een soort therapie, die goed heeft gewerkt.
Patiënten hebben daarvan kunnen profiteren.”
Cursus
Samen met pionier Pieter Sluis heeft Frans Reynders een
tweedaagse cursus voor huisartsen rond palliatieve zorg
opgezet en gegeven. “Het heette ‘Als de dood voor de
dood’. Er was veel aarzeling bij huisartsen om deel te
nemen. Maar na afloop was de beoordeling heel hoog. Ik
denk dat een huisarts zich goed moet scholen op het
gebied van palliatieve zorg. Je kent veel van je patiënten
heel lang. Dan moet je ook in het laatste traject met de
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patiënt optimale zorg kunnen bieden. Je kunt natuurlijk niet
altijd zelf aanwezig zijn als iemand overlijdt. Maar je moet
de overdracht bij avond-, nacht- en weekenddiensten wel
goed regelen. Een dienstdoende huisarts moet de tijd
hebben bij een stervende patiënt. Hij moet daarnaast weten
dat bij spoedgevallen ook in het weekeind vragen aan het
consultatief palliatief team gesteld kunnen worden.”
Belangrijker
In de toekomst zullen hospices steeds belangrijker worden,
verwacht Frans Reynders. “Zoals gezegd, wie wil er nu in
een ziekenhuis overlijden? Dat moet zoveel mogelijk thuis.
En als dat niet kan, dan liefst in een omgeving die daarbij past.
De overheid zou ook nog eens goed moeten nadenken
over het financieringsmodel van hospices. Nu worden we
betaald per patiënt. Iemand die lang bij ons blijft, is dus een
kostenpost. Bovendien krijgt elk hospice minder geld naar
mate er meer hospices komen. Dat kan natuurlijk niet. Je wilt
voor iedereen toegankelijk zijn en dus een zeer bescheiden
eigen bijdrage vragen. Het is veel eerlijker om hospices af
te rekenen op het aantal ligdagen.”

Betrokkenheid
Wat volgens Frans Reynders ook moet veranderen, is de
betrokkenheid van de huisartsen in de buurt van het hospice.
“Zij zien het nog te weinig als een eerstelijns palliatieve
voorziening, waar zij hun eigen patiënten kunnen begeleiden.
Dat zou wel zo moeten zijn. Ik vind ook dat De Vier Vogels
zich zou moeten ontwikkelen tot een kenniscentrum en
nascholingen zou moeten organiseren over palliatieve zorg.
En we moeten met huisartsen en andere verwijzers elek
tronisch beter gaan communiceren, met name over onze
bezetting. Dan hoeven we ze minder vaak teleur te stellen
als ze bellen en de vier bedden al bezet blijken te zijn.”
Speld
Frans Reynders is eigenlijk niet meer betrokken bij De Vier
Vogels. “Binnenkort is er een ‘positioneringssessie’ over de
plaats en rol van het hospice. Ik ben al ruim drie jaar met
pensioen, maar daar ga ik nog heen. Gelukkig heeft een
collega uit mijn waarneemgroep het palliatieve deel van
mijn werk overgenomen. Ze zit nu in het bestuur van het
hospice. Toen ik de Van der Doesspeld kreeg voor mijn rol
bij het opzetten van het hospice, vond ik dat ik gewoon
mijn werk had gedaan en dat het helemaal niet zo bijzonder
was. Als ik er nu met wat meer afstand op terugkijk, dan was
het misschien toch wel een beetje bijzonder. Een beetje.”
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Golf
Na zijn pensionering heeft Frans Reynders zich teruggetrokken
in Gelderland. “Ik kom uit het oosten van het land, dus in feite
ben ik teruggegaan. Ik ben hier actief geworden voor de
stichting Frisio, die zich bezighoudt met de toegankelijkheid
van toerisme en reizen voor mensen met een beperking. Bij
mijn afscheid in 2009 vroegen patiënten of ik ging genieten
en collega’s vroegen of ik al golfde. ‘Weet ik niet’ en ‘Nee’
waren mijn antwoorden. Inmiddels is het allebei ‘ja’. Met de
mooie camera die ik van mijn patiënten heb gekregen,
fotografeer ik als vrijwilliger de mineralencollectie van het
geologisch museum in Velp. Hartstikke leuk werk. Golfen
was wel het laatste dat ik dacht te gaan doen. Maar ik zit nu
bij een niet-kakkineuze club en het is me buitengewoon
meegevallen. Het is hartstikke moeilijk ook, trouwens. Dat
had ik al helemaal niet verwacht.”

Wanneer 2007
Waarom

Onderzoek naar communicatie huisarts-allochtoon en naar huisel

Waar

In een la in de slaapkamer

ijk geweld

Sylvie Lo Fo Wong
Hans Harmsen
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Promoties
in de achterstandswijk
Ze deden allebei een promotie-onderzoek in ‘hun’ achter
standswijk, maar niet naar hetzelfde onderwerp. Ze kregen
er gezamenlijk de Emiel van der Doesspeld voor. Twee
exemplaren.
Sylvie Lo Fo Wong en Hans Harmsen kennen elkaar sinds
1969, trouwden in 1973, volgden allebei de toen nog één
jarige huisartsenopleiding in Nijmegen en begonnen in
1980 een gezamenlijke huisartsenpraktijk in Charlois. “Dat
was toen een arbeiderswijk”, blikt Sylvie Lo Fo Wong terug.
“In de haven werd nog veel met stukgoed gewerkt. Er waren
dus veel arbeiders nodig. Er woonden ook aardig wat ambte
naren en de eerste migranten waren er ook al. In die tijd
wilde geen huisarts in Rotterdam-Zuid werken. Wij hebben
de praktijk overgenomen van een huisarts die hier zat omdat
hij anders in militaire dienst moest. Een soort vervangende
dienstplicht. Hij was een bevlogen huisarts, maar het huis
artsenvak was niets voor hem, zo was hem gebleken in die
jaren. Hij is dan ook radioloog geworden.”
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Toeval
Dat Sylvie Lo Fo Wong en Hans Harmsen in Rotterdam
terecht kwamen, was toeval. “We hadden allebei bewust
voor het huisartsenvak gekozen”, stelt Sylvie Lo Fo Wong.
“Werken in een ziekenhuis sprak ons niet zo aan. Dat is toch
vaak heel technisch. Als huisarts zie je kinderen, volwassenen
en ouderen, mannen zowel als vrouwen. Vaak volg je ze
langere tijd en maak je dingen met hen mee. Dat sprak ons
aan, ook al had het huisartsenvak toen binnen de medische
wereld nog niet zoveel status. We wilden weg uit Nijmegen
om een nieuw hoofdstuk te beginnen. En we wilden niet op
het platteland terechtkomen, want dan zou het moeilijker
zijn om op termijn iets naast je huisartsenvak te kunnen
gaan doen dan ‘alleen maar’ huisarts-zijn. In die tijd was er
niet veel plaats voor jonge huisartsen, dus we mochten blij
zijn dat we deze praktijk in Rotterdam-Zuid konden kopen.”

Vetpot
In de beginjaren was de gezamenlijke huisartsenpraktijk
bepaald geen vetpot. “Het pand was eigenlijk veel te duur
voor de staat van het onderhoud”, stelt Hans Harmsen.
“Maar ja, het zat aan het kopen van de praktijk vast. Na een
inwerkperiode met onze voorganger van slechts twee weken,
hebben we het pand eerst nog wat opgeknapt. Daarna zijn
we van start gegaan. Ik deed ‘s ochtends spreekuur, Sylvie
‘s middags. Als je geen spreekuur had, kon je visite doen of
naar het bejaardentehuis gaan waar wij toen huisarts waren.
We hadden er bewust voor gekozen om allebei parttime te
werken. Dan hou je nog een beetje vrije tijd over, dat leek ons
wel wat. De praktijk was redelijk groot, zo’n 2600 patiënten.
Toch was het geen vetpot. In de begintijd hebben we zelfs
de assistente gedeeltelijk moeten ontslaan.”
Huizen
Met de wijk waar de huisartsenpraktijk gevestigd was, ging
het begin jaren tachtig niet goed. “De huizen in Oud-Charlois
waren razend slecht”, vat Sylvie Lo Fo Wong samen.
“Veel huizen hadden een voor, een midden en een achter.
Woonkamer voor, slaapkamer voor de kinderen achter en
tussenin nog een mini-slaapkamer voor de ouders, een
douche en een keuken. En dat alles op een heel klein
oppervlakte. De gemeente en de woningbouwcorporaties
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besloten om de wijk te renoveren. Dan gingen er hele
straten dicht en was je ineens een paar honderd patiënten
kwijt. In die tijd gingen sommige blokken in Rotterdam
helemaal plat en werden halve wijken naar gemeenten als
Capelle aan den IJssel verhuisd. Er waren huisartsen die
daardoor hun praktijk moesten sluiten en elders opnieuw
moesten opbouwen.”
Migranten
Een andere ontwikkeling in Oud-Charlois was de gestage
toename van het aantal migranten. “In het begin waren het
vooral Turken, Kaapverdianen en Surinamers, plus al wat
Marokkanen”, somt Hans Harmsen op. “De wat beter
gesitueerde autochtonen trokken weg uit de buurt. Veel van
hen vonden dat de wijk achteruit ging door de komst van
de vele allochtonen. Het gevolg was dat wij in onze praktijk
vooral jonge gezinnen en ouderen hadden en maar heel
weinig veertigers en vijftigers. De praktijk groeide op zich
wel. Begin jaren negentig hebben we zelfs met een wacht
lijst moeten werken.”
Kennismakingsgesprekken
Sylvie Lo Fo Wong en Hans Harmsen voerden in die tijd ook
kennismakingsgesprekken met nieuwe patiënten. Hans

Harmsen: “Dat deden toen nog niet veel huisartsen. Je kreeg
er financieel ook niets voor. Maar wij wilden geen ‘shoppers’,
mensen die dachten dat ze bij ons konden krijgen wat ze bij
hun vorige huisarts niet kregen. ‘Ik heb last van mijn knie en
mijn dokter neemt het niet serieus’, zeiden ze dan. Als ik niets
kon vinden aan die knie was mijn antwoord dat dokters hun
patiënten natuurlijk serieus moesten nemen, maar dat dat
andersom ook gold. Soms gaf ik ronduit het advies om het
uit te praten met hun oude huisarts. We hadden die patiënten
natuurlijk ook gewoon kunnen inschrijven, al was het maar
om het inschrijfgeld te ontvangen, maar op deze manier
creëerden we wel rust in de praktijk.”
Co-assistenten
Begin jaren tachtig vond het huisartsenechtpaar het tijd om
er wat naast te gaan doen. “Eerst kwamen er co-assistenten
meelopen”, blikt Sylvie Lo Fo Wong terug. “In 1988 zijn we
begonnen met het opleiden van aios. Vervolgens ben ik in
1992 huisartsgroepsbegeleider geworden, docent aan de
huisartsenopleiding zouden we nu zeggen. Dat heb ik negen
jaar gedaan. Ik raakte in de jaren negentig ook betrokken bij
de NHG. Eerst bij het opstellen van de standaard zwanger
schap en kraambed. Later werd ik lid en voorzitter van de
NHG Adviesraad Standaarden (NAS), de commissie die
onderzocht of onderwerpen rijp waren om er een NHG46

standaard over op te stellen. Je moest je daarvoor uitgebreid
verdiepen in de wetenschappelijke literatuur. Daardoor, en
door mijn werk als opleider en docent, kreeg ik interesse in
wetenschappelijk onderzoek.”
Hulpje
Toch was het haar man die van hun tweeën als eerste echt
betrokken raakte bij wetenschappelijk onderzoek. Hans
Harmsen: “Ik was halverwege de jaren negentig nog altijd
opleider. Het Huisartsen Instituut vond in die tijd dat je met
je aios een extra hulpje in je praktijk kreeg en dat je daarvoor
wel wat terug mocht doen. In 1996 kwam er een nieuwe
onderzoeker op het instituut, Mark Bruynzeels, een politico
loog. Hij wilde onderzoek doen naar interculturele communi
catie in de huisartsenpraktijk en de relatie met de kwaliteit
van de geleverde zorg. Ik had veel allochtone patiënten in
mijn praktijk en het klikte tussen ons.”
Pilots
Tussen 1996 en 1998 voerde Hans Harmsen dan ook twee
pilots uit in zijn praktijk. “De vraag was of een beter begrip
tussen de huisarts en allochtone ouders over hun zieke
kinderen zou leiden tot een betere kwaliteit van zorg. We
konden, op basis van een beperkt aantal metingen, aan

tonen dat een beter begrip tussen arts en ouders leidde tot
minder onnodige recepten, minder onnodige verwijzingen
en een betere therapietrouw. Op zich een broodlogische
conclusie, maar je moet het wel aantonen, al was het maar
omdat anders gezegd kan worden dat de dokter net zo
goed wat harder kan doorzetten in het consult om dezelfde
resultaten te bereiken.”
Worsteling
Na de tweede pilot heeft Hans Harmsen nog redelijk lang
getwijfeld of hij wel een grote studie wilde uitvoeren. “Mijn
broer en zwager waren allebei jong gepromoveerd en ik had
gezien wat een worsteling dat was. Op een avond lagen we
in bed en Sylvie vroeg nieuwsgierig wat ik nu van plan was.
Ik heb diep gezucht en geantwoord dat ik dacht dat ik het
toch maar zou gaan doen. Dus je gaat promoveren, vroeg zij
vervolgens. Ja, dat hangt eraan vast, dus dat zit er dan wel in,
antwoordde ik toen. Ik had het geluk dat ik een goede club
collega’s had. Mark Bruynzeels werd mijn begeleider en van
‘mijn’ statistica heb ik heel veel geleerd. Ik werkte twee dagen
per week aan mijn promotie-onderzoek. Je kon dan de hele
dag met één onderwerp bezig zijn. Ik vond dat een mooie
afwisseling met mijn werk als huisarts, waar je dertig keer per
dag moet schakelen naar een andere patiënt en een ander
probleem.”
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Video
Het onderzoek van Hans Harmsen begon met het vinden van
38 huisartsen met een multiculturele patiëntenpopulatie.
“Die heb ik allemaal uitgebreid geïnterviewd. We hebben
bij hen vervolgens in totaal bijna duizend consulten op
video opgenomen. Ruim één derde daarvan betrof nietwesterse patiënten, meestal afkomstig uit Turkije, Marokko,
Kaapverdië, Suriname en de Antillen, al zagen die laatste
twee categorieën zich vaak niet als niet-westers. De andere
patiënten waren autochtone Nederlanders. De helft van de
huisartsen kreeg een training van in totaal tweeëneenhalve
dag om hun interculturele vaardigheden te vergroten. Het
doel van het onderzoek was na te gaan of er tussen deze
artsen en hun patiënten een beter wederzijds begrip zou
ontstaan. Overigens, de huisartsen in de controlegroep kregen
de training na afloop van het onderzoek ook aangeboden.”
Rollenspelen
De training aan huisartsen bestond uit het geven van prak
tische informatie om de interculturele communicatie te
verbeteren en uit rollenspelen. Hans Harmsen: “Vooral die
rollenspelen bleken erg nuttig. We gaven instructies aan de
dokter die patiënt speelde. Die moest bijvoorbeeld heel
direct zijn: ik heb pijn en ik wil nu een verwijzing. Of de
patiënt was juist heel indirect, gebruikte veel metaforen en

“Als een allochtoon ‘ja’ zegt,
betekent dat lang niet altijd: ik begrijp
je en ben het ermee eens. Hij wil de
dokter gewoon niet tegenspreken,
want zoiets doe je niet.”
wollig taalgebruik en zei niet waar het echt om ging. Dat
waren de rollenspelconsulten waarbij de deelnemers het
meeste onenigheid kregen. Uiteraard werden de rollen
spelen nabesproken. Waarom communiceert iemand zo?
Wat zijn de verborgen codes hierachter?”
Verantwoordelijkheid
Hans Harmsen ging er daarbij vanuit dat de dokter een
grote verantwoordelijkheid heeft om met de patiënt te
kunnen communiceren. “Die verantwoordelijkheid is ook
bijna letterlijk in de wet omschreven. Het gaat in de eerste
plaats puur praktisch om taal: je moet kunnen praten met
de patiënt. Als de patiënt het Nederlands onvoldoende
machtig is en ook geen andere taal spreekt die de huisarts
ook beheerst, dan moet er getolkt worden. Dat kan via
informele tolken, zoals kinderen van de patiënt, maar de
tolkentelefoon is vaak beter en objectiever. Naast het puur
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taalkundige aspect, is er ook een culturele kant aan de zaak.
Allochtonen komen uit een andere cultuur, met (deels) andere
normen en waarden. Het behoort tot je taak als huisarts om
daar zo goed mogelijk mee om te gaan, zodat de communi
catie optimaal verloopt.”
Video
Naast de training voor huisartsen was er ook een op de
allochtone patiënten gerichte interventie. “In de wachtkamer
kon een video van twaalf minuten afgespeeld worden. Er werd
een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld getoond van
een consult met een Turkse of Marokkaanse patiënt. In het
goede voorbeeld communiceerde de patiënt direct met de
huisarts. Als hij iets niet snapte, dan vroeg hij het en als hij
het ergens niet mee eens was, dan zei hij het. In het slechte
voorbeeld hoor je de dokter in een voice-over dingen denken
als ‘Wat bedoelt hij nou?’ en ‘Waarom snapt hij dat nu niet?’.
De patiënt zelf klapt steeds verder dicht en loopt uiteindelijk
nors weg de spreekkamer uit. De taal van die voice-over
konden de patiënten in de wachtkamer overigens zelf in
stellen.”

Nulmeting
Het onderzoek van Hans Harmsen begon, zoals elke
randomized controlled trial, met een nulmeting. “De kern
van mijn onderzoek was wederzijds begrip. Het gaat erom
dat arts en patiënt elkaars standpunten begrijpen en dat
ook laten blijken, niet dat ze het per se met elkaar eens zijn.
Alle patiënten van wie een consult op video was opgenomen,
zijn geïnterviewd, in de taal van hun voorkeur overigens. De
huisartsen vulden vragenlijsten in. We hebben vervolgens
gekeken met een multicultureel en multidisciplinair expert
panel in hoeverre de antwoorden overeenstemden. Als de
patiënt zei dat hij vanwege hoofdpijn bij de dokter was en
de dokter dacht dat de patiënt met buikpijn kwam, dan was
er dus een probleem. Dit is geen fictief voorbeeld, zulke
dingen kwamen best vaak voor.”
Schalen
Om wederzijds begrip te kunnen meten heeft Hans Harmsen
twee meetschalen ontwikkeld. “Dat was redelijk ingewikkeld,
maar het is ons gelukt. Met de Mutual Understanding Scale
(MUS) konden we wederzijds begrip in cijfers vangen. Dan
kun je dus ook een toename of afname van dat wederzijdse
begrip meten. Daarnaast wilden we ook de culturele achter
grond van allochtone patiënten op een schaal weergeven,
omdat die zowel binnen als tussen de verschillende etnische
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groepen sterk kan verschillen. Het ging daarbij in negen
stappen van traditioneel naar modern, zeg maar van
Staphorst naar D66. Dit noemden we de Patiënt Cultural
Background (PCB) schaal.”
Toename
De laatste grote stap in het onderzoek van Hans Harmsen
was te kijken of het trainen van de huisartsen leidde tot een
toename van het wederzijdse begrip. “Dat is natuurlijk de
kernvraag. We hebben eerst gemeten of er überhaupt sprake
was van een slecht wederzijds begrip. Bij 46% van de
consulten met allochtone patiënten bleek dat zo te zijn.
Bij Nederlandse patiënten ging het overigens ook nog altijd
om 34%. Zes maanden na de training zagen we een toe
name van het wederzijds begrip van 20%. Dat is best veel.”
Kwaliteit
Ook de kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaarde, was
verbeterd. “Het zet dus zoden aan de dijk om huisartsen
bewust te maken van valkuilen in interculturele communicatie
en hen handvaten en vaardigheden aan te bieden om con
creet met interculturele communicatie aan de slag te gaan.
Met name bij patiënten die deels traditionele en deels
moderne opvattingen hebben, valt de meeste winst te

behalen. Waarom dat zo is, heb ik niet onderzocht. Maar ik
denk dat deze categorie patiënten op het moment dat het
spannend wordt toch meer ‘terugvalt’ in hun traditionele
culturele patroon dan zorgverleners verwachten en dus
minder direct gaat communiceren.”
Investeren
Hoe ‘moderner’ en hoger opgeleid de allochtone patiënt
was, hoe groter de kans op een goed wederzijds begrip
tussen arts en patiënt, zo bleek uit het onderzoek van Hans
Harmsen. “Dat betekent dus dat huisartsen vooral moeten
investeren in de communicatie met patiënten die cultureel
gezien juist anders denken dan zijzelf. Daar is ook tijd voor,
want onze registraties lieten zien dat consulten met alloch
tone patiënten gemiddeld twee minuten korter duren dan
bij autochtone patiënten. Wat ook zou helpen, is dat huis
artsen bij hun allochtone patiënten vaker begrijpend zouden
‘hummen’, zoals ze bij autochtone patiënten wel doen. Dat
vergroot de participatie van de allochtone patiënt tijdens het
consult, wat dan weer leidt tot bijvoorbeeld meer vragen om
verduidelijking. Daarnaast moet je natuurlijk in geval van
twijfel gewoon vragen of een patiënt begrepen heeft wat je
zegt. Een uitnodigend gebaar met je handen dat die patiënt
dan echt kan zeggen wat hij denkt, kan daarbij nooit kwaad.”
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Direct
Nederlanders communiceren volgens Hans Harmsen vrij
direct, migranten vaak heel indirect. “Als een allochtoon ‘ja’
zegt, betekent dat lang niet altijd: ik begrijp je en ben het
ermee eens. Hij wil de dokter gewoon niet tegenspreken,
want zoiets doe je niet. Als de Nederlandse dokter denkt
dat zo’n ‘ja’ daadwerkelijk ‘ja op z’n Nederlands’ betekent,
is er dus een probleem met het wederzijdse begrip. Zo’n
patiënt komt vervolgens twee dagen later terug met de
mededeling dat hij nog steeds klachten heeft. De dokter
denkt dan: ja, ik heb toch uitgelegd dat de problemen nu
nog niet over kunnen zijn. De patiënt denkt echter: als ik
maar vaak genoeg bij de huisarts kom, dan krijg ik die foto
wel, want zo werkt het in mijn land van herkomst ook. Daar
krijg ik altijd een foto, zeker als ik aandring. En op die foto
kan de dokter alles zien.”
Onlogisch
Op zich is dat laatste volgens Hans Harmsen ook geen
onlogische gedachte bij iemand die laag opgeleid is en
weinig kennis heeft over de medische wereld en het menselijk
lichaam. “Nederlanders kun je over het algemeen wel uit
leggen dat een röntgenfoto geen zin heeft bij iemand die
hoest, maar bij wie je met een stethoscoop niets in de longen
hoort. Bij hoogopgeleide allochtonen is dat vaak ook zo. Bij

laagopgeleide allochtonen ligt dat moeilijker. Bij hen is
bovendien vaak sprake van een hoge externe ‘locus of
control’. Westerse mensen gaan er over het algemeen
vanuit dat zij controle hebben over zichzelf en hun gezond
heid. Ze weten dat ze zelf van alles kunnen doen. Bij een
zware verkoudheid neem je paracetamol en ga je twee
dagen naar bed. Veel allochtonen komen uit culturen waar
dat niet zo ervaren en gevoeld wordt. Als zij ziek zijn, moet
iemand hen beter maken. Dat kan God of Allah zijn, of de
dokter, maar in ieder geval een machtige derde, iemand
buiten henzelf.”
Radicaal
Toen Hans Harmsen dit eenmaal door had, heeft hij zijn
eigen praktijkvoering op dat punt radicaal omgegooid.
“Nederlandse huisartsen wordt tijdens de opleiding geleerd
dat ze moeten uitgaan van gezamenlijke besluitvorming
met de patiënt. De patiënt moet snappen wat je zegt, je
moet overleggen wat er gaat gebeuren en dan moet je er
gezamenlijk afspraken over maken. Op zich prima allemaal.
Maar bij sommige allochtonen werkt dit gewoon niet. Ik
ben op een gegeven moment hele duidelijke instructies
gaan geven. Daarmee gaf ik hen greep op de zaak. ‘Ik heb
u onderzocht en er zijn geen problemen met uw longen of
uw hart. Het is niet gevaarlijk en niet ernstig. Het is een
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zware verkoudheid. Slikt u deze paracetamol, gebruik een
stoombad om uw neus vrij te maken en stop met roken.’
Dat laatste deden ze dan over het algemeen natuurlijk niet.
En, zei ik erbij, als het over een week niet helemaal weg is,
kom dan vooral terug. Veel patiënten zeiden dan ‘Ja dokter’
en gingen tevreden naar huis.”
Gevoelig
Allochtone patiënten zijn volgens Hans Harmsen over het
algemeen wel gevoelig voor de relatie met de dokter. “Je
moet heel erg oppassen hóé je iets zegt. Tegen een jonge
westerling kun je op een gegeven moment zeggen: ‘Nu is
het afgelopen, zo gaan we het doen.’ Een allochtoon zou
zich daarbij diep beledigd voelen en komt niet meer terug
als patiënt. Je kunt huisartsen in dat soort dingen trainen.
Directief zijn wil niet zeggen dat je bot moet zijn. Bij veel
oudere allochtonen zit je natuurlijk ook vaak met een taal
probleem. Dan moet je extra opletten om empathisch en
niet bot over te komen.”
Garantie
Als een familielid meekomt om te tolken, is dat overigens ook
geen garantie voor een goede communicatie, zo ervaarde
Hans Harmsen. “Ik heb recentelijk meegedaan aan een

Europees project over tolken en taal. Daarbij lieten we
studenten van allochtone afkomst de onderlinge commu
nicatie tussen patiënt en tolk letterlijk vertalen. Je kreeg er
soms de rillingen van over je lijf. Patiënt komt met duizelig
heidsklachten, koppelt dat aan het evenwichtsorgaan in
haar oor, waarna de dochter tegen de huisarts zegt dat
haar moeder oorpijn heeft en dat er iets uit haar oor komt.
Letterlijk zo. Je moet als huisarts op dat soort dingen con
stant beducht zijn. Gelukkig is er in de opleiding nu meer
aandacht voor interculturele communicatie dan vroeger.”
Vrouwenmishandeling
Sylvie Lo Fo Wong heeft haar promotie-onderzoek niet in
Rotterdam gedaan. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in
seksespecifieke geneeskunde. Mannen en vrouwen gaan nu
eenmaal anders om met ziekten en klachten. In 2000 zocht
de Vereniging van EHBO-artsen voor haar jaarlijkse weten
schappelijke bijeenkomst een spreker over vrouwen- en
kindermishandeling. Via allerlei omwegen zijn ze bij mij
terecht gekomen. Ik ben de literatuur ingedoken en kwam tot
de conclusie dat hiernaar in het buitenland best veel onder
zoek was gedaan, ook door huisartsen, maar in Nederland
nauwelijks. Toen wist ik: dit is mijn onderwerp. Aan de Erasmus
Universiteit was er maar weinig interesse voor. De hoog
leraar vrouwenstudies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
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kon het jaar daarop één dag in de week iemand een onder
zoeksvoorstel laten uitwerken. Daar werd ik voor uitgekozen.”
Focusgroepen
Na het verkrijgen van een subsidie van een stichting van het
plaatselijke ziekenfonds kon de randomised controlled trial
van Sylvie Lo Fo Wong in 2002 echt van start gaan. “We
hebben eerst in focusgroepen gekeken hoe huisartsen
aankeken tegen vrouwenmishandeling. Een deel van de
mannelijke huisartsen stelde daarbij dat vrouwen verant
woordelijk zijn voor het geweld omdat ze seks weigerden.
Dat vond ik wel shockerend. Veel huisartsen hadden ook
het gevoel dat ze aan huiselijk geweld toch niet veel konden
doen, dus vroegen ze er maar niet naar. Of ze kenden de
partner en konden niet geloven dat die gewelddadig was.
Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat meer dan
eenvijfde van alle vrouwen slachtoffer is (geweest) van
huiselijk geweld. Er is geen enkele reden om aan te nemen
dat dat cijfer in Nederland lager zou liggen. Toch herkennen
Nederlandse huisartsen geweld door de partner maar in
hoogstens drie procent van de gevallen. En dat terwijl een
huisarts elke week minstens één of twee vrouwen ziet met
klachten die zijn gerelateerd aan huiselijk geweld.”

Training
De vraag was toen: hoe vergroten we het percentage huis
artsen dat vrouwenmishandeling door de partner herkent?
Sylvie Lo Fo Wong: “Ik heb een training van anderhalve dag
ontwikkeld over partnergeweld. We werkten onder andere
met rollenspelen, waardoor met name de mannelijke huis
artsen meer gevoel bij het onderwerp kregen en ook meer
begrip voor de slachtoffers. Sommige dachten namelijk dat
partnergeweld in hun praktijk niet voorkwam. In de kern
leerden we huisartsen signalen met betrekking tot huiselijk
geweld beter op te pikken. Vaak gaat het daarbij om ver
borgen signalen en vage klachten, maar de aanleiding om
over het onderwerp te beginnen kan natuurlijk ook lichamelijk
letsel zijn. Natuurlijk moet een huisarts doorvragen als een
vrouw voor de zoveelste keer zegt dat ze van de trap is
gevallen. Of als de man meekomt naar het consult en de
dokter het gesprek in feite met de echtgenoot voert.”
IJsberg
Het signaleren van partnergeweld naar aanleiding van
lichamelijk letsel is volgens Sylvie Lo Fo Wong echter slechts
het topje van de ijsberg. “Vrouwen die thuis mishandeld
worden, komen relatief vaak bij de huisarts. Het gaat daarbij
om zowel lichamelijke als psychische klachten. Denk bijvoor
beeld aan moeheid, depressieve gevoelens en onverklaar
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bare pijn. Bijna nooit slaat de behandeling van de huisarts
aan. Dat is ook logisch, want de mishandeling is het pro
bleem. Zolang die niet aangepakt wordt, zullen de klachten
over het algemeen blijven. Uiteindelijk bleek dat huisartsen
die de training hadden gevolgd vrouwenmishandeling
viereneenhalf keer zo vaak herkenden als huisartsen die de
training niet hadden gehad.”
Bespreekbaar
Een belangrijk onderdeel van de training was het bespreek
baar maken van partnergeweld. “Uit mijn vooronderzoek was
gebleken dat huisartsen het heel moeilijk vonden om over
dit onderwerp te beginnen. Sommigen vonden het zelfs een
belediging voor de patiënt om er openlijk naar te vragen. In
de training leerden de huisartsen hoe ze het onderwerp voor
zichtig konden aansnijden. De eerste vraag daarbij was:
vindt u het goed dat ik u een paar vragen stel over uw relatie?
Je kunt daarbij uitleggen dat huisartsen bepaalde klachten
vaak zien bij mensen die problemen hebben in hun relatie.
Je vraagt dus eigenlijk toestemming om het over een moeilijk
onderwerp te mogen hebben. Het antwoord is in de praktijk
bijna nooit ‘nee’. Daarna kun je doorvragen over spanningen
in de relatie, het kunnen bespreken van problemen met de
partner en het zich al dan niet afgewezen, vernederd of
minderwaardig voelen na een ruzie. Als een patiënte ermee

heeft ingestemd om over het onderwerp te praten, zal zij
deze vragen ook bijna altijd eerlijk beantwoorden.”
Lakmoesproef
De vragenlijst heeft Sylvie Lo Fo Wong niet zelf hoeven
ontwikkelen. “Ik gebruikte de al bestaande Woman Abuse
Screening Tool, niet als screeningstool maar als diagnostisch
instrument. Sommige huisartsen hadden dat vragenlijstje op
hun bureau liggen als ze het met iemand over partnergeweld
wilden hebben. De lakmoesproef in de vragenlijst is de vraag
of iemand wel eens bang is voor haar partner. Als daar
bevestigend op wordt geantwoord, dan zit het over het alge
meen fout. De vervolgvraag of ruzies wel eens eindigen in
slaan, schoppen of duwen, wordt dan ook vaak bevestigend
beantwoord. Net als de vraag of de vrouw zich wel eens
lichamelijk of geestelijk mishandeld voelt, dan wel seksueel
misbruikt. Uit diepte-interviews met huisartsen die deze
vragenlijst hadden gebruikt, bleek dat het een goede hand
leiding was om het probleem bespreekbaar te maken en
om vervolgens door te vragen. De huisartsen waren sowieso
erg tevreden over de training. Ze gaven aan dat ze zich veel
zekerder voelden en beter toegerust om over het onder
werp te beginnen.”
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Oplossen
Huisartsen kunnen partnergeweld niet oplossen, maar ze
kunnen wel bijdragen aan de oplossing. “Het is eigen aan
huisartsen om een gesignaleerd probleem direct te willen
aanpakken, maar tegen huiselijk geweld kun je geen receptje
uitschrijven”, stelt Sylvie Lo Fo Wong. “Dat hoeft ook niet,
zo bleek uit interviews met slachtoffers. Het merendeel van
hen wilde vooral dat de huisarts goed luisterde en vragen
stelde over hun situatie. Ze vonden ook dat de huisarts
moest doorvragen naar het probleem achter het probleem
als de vrouwen het onderwerp zelf niet openlijk konden
bespreken.”
Bespreekbaar
Alleen al het onderwerp bespreekbaar maken, helpt vrouwen
volgens Sylvie Lo Fo Wong. “Het is stap één. Als het onder
werp eenmaal besproken is met een vertrouwd iemand als de
huisarts, dan gaan vrouwen meer nadenken over volgende
stappen. Dat een huisarts aangeeft dat partnergeweld niet
normaal is, kan voor een slachtoffer van huiselijk geweld al
een grote steun zijn. De drempel om erover te spreken is
bij de huisarts veel lager dan bij de gespecialiseerde hulp
verlening of de politie, waar maar respectievelijk vijf en twaalf
procent van alle slachtoffers van partnergeweld terechtkomt.
Huisartsen kunnen hier natuurlijk wel naar doorverwijzen.”

Gewoon
Voor sommige vrouwen is het volgens Sylvie Lo Fo Wong
bijna ‘gewoon’ geworden dat ze fysiek worden mishandeld
en/of voortdurend gekleineerd. “Vaak geven ze zichzelf de
schuld. Of ze denken dat dat bij alle vrouwen zo gaat. In veel
allochtone gemeenschappen krijgen ze ook geen steun van
hun omgeving, zelfs niet van familieleden. Machogedrag is
daar vaak de norm. Dat botst als jonge vrouwen zich steeds
meer emanciperen, zoals je bijvoorbeeld in de Turkse
gemeenschap heel duidelijk ziet. Het kan voor een jonge
Turkse vrouw, om maar een voorbeeld te noemen, heel
gevaarlijk zijn om uit een relatie te stappen. Ik heb dat ook
in onze praktijk wel meegemaakt. Soms verergert het geweld
zelfs na een scheiding.”
Promovendi
Sylvie Lo Fo Wong verdedigde haar proefschrift eind 2006,
maar ze bleef twee dagen per week verbonden aan de
afdeling Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het
UMC St Radboud. “Ik begeleid er onder andere promovendi,
op dit moment vier. Een belangrijke onderzoekslijn van de
afdeling is partnergeweld en kinderen die getuige zijn
(geweest) van geweld tegen hun moeder. Uit de literatuur is
bekend dat jongens die dat meegemaakt hebben later een
grote kans maken zelf dader te worden. Meisjes lopen een
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grote kans een partner te kiezen die hen mishandelt.
Intergenerationele overdracht heet dat. Je kunt ook zeggen:
jong geleerd is oud gedaan.”
Website
Eén van de provomendi van Sylvie Lo Fo Wong heeft voor
deze jonge getuigen van huiselijk geweld de website
www.feel-the-vibe.nl opgezet. “Daarmee wordt geprobeerd
jongeren te informeren over huiselijk geweld. Bezoekers
van de site kunnen chatten met elkaar en één keer per week
chat er een deskundige mee. Veel jongeren die de site be
zoeken hebben ernstige angst- en depressieve stoornissen.
Vaak zijn er ook problemen met hun gedrag of op school.
We hopen dat we hen via de website ervan kunnen over
tuigen dat zij echt baat kunnen hebben bij psychologische
of andere begeleiding.”
Aandacht
Er zijn volgens Sylvie Lo Fo Wong geen aanwijzingen om
aan te nemen dat huiselijk geweld afneemt in Nederland.
“Er komt wel steeds meer aandacht voor. Volgend jaar
wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
van kracht. Iedereen, van leerkracht tot huisarts en van
peuterleidster tot seniorenverpleegkundige, wordt dan

verplicht iets te doen als zij geweld tegen partners of
kinderen signaleren. Dat kan een melding bij de politie zijn,
maar bijvoorbeeld ook overleg met (andere) zorgverleners
of met de betrokkenen zelf. Die meldcode gaat vast ook in
het nieuws komen. Ik denk dat huisartsen daardoor wat uit
hun comfortzone gehaald worden en meer met het onder
werp zullen moeten doen. En terecht. Huiselijk geweld komt
veel voor en huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in
het terugdringen ervan.”
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Waarom

Nascholing huisartsen

Waar

In een laatje van mijn bureau thuis

Een eigen nascholingsorganisatie
graag
Door zijn strijd tegen de marketingtechnieken van de
farmaceutische industrie is Hans van der Linde binnen de
beroepsgroep één van de bekendste huisartsen van
Nederland geworden. Zelf wil hij het in dit boekje vooral
hebben over nascholing. Maar dat blijkt niet te gaan
zonder ook te spreken over de farmaceutische industrie.
Zes studies heeft huisarts Hans van der Linde uitgeprobeerd
voordat hij aan de studie geneeskunde begon. “Werktuig
bouwkunde, wiskunde, psychologie, scheikunde, bouwkunde
en economie. Op een gegeven moment kreeg ik geen uitstel
meer van mijn dienstplicht. Ik heb vervolgens bijgetekend en
werkte ruim vier jaar in Duitsland als trainingsofficier bij de
luchtmacht. Eigenlijk wilde ik al vanaf het begin medicijnen
studeren. Ik dacht echter dat je daar Grieks en Latijn voor
moest hebben en ik ben een ‘HBS-kaffer’, zoals mijn eigen
gymnasiumkinderen fijntjes plegen te zeggen. Op een
gegeven moment kwam ik erachter dat je die vakken niet
nodig had. Toen ben ik op mijn 25e aan de studie genees
kunde begonnen.”
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Penningmeester
Bijna meteen nadat hij zich in 1975 vestigde als huisarts in
Capelle aan den IJssel werd Hans van der Linde actief rond
nascholingen. “Dat begon als penningmeester van de
Commissie voor de Artsencursus Rotterdam, die in die tijd
de meeste nascholingen in de regio Rotterdam verzorgde.
Een paar jaar later werd ik tevens lid van de commissie Post
Academisch Onderwijs Huisartsgeneeskunde (PAOH) van
de Erasmus Universiteit. Die organiseerde cursussen voor
huisartsen vanuit de faculteit geneeskunde van de Erasmus
Universiteit. Het soort cursussen dat door de beide commis
sies werd georganiseerd, liep door elkaar heen. Bijzonder
van het PAOH zijn en waren de cursussen ‘Vorderingen der
geneeskunde’. Die trekken honderden huisartsen en bestaan
uit presentaties van twintig minuten, vooral gegeven door
medewerkers van de faculteit.”
Ex cathedra
In de jaren zeventig werd nascholing bijna uitsluitend ex
cathedra gegeven. “Een specialist vertelde dan aan ons

huisartsen wat hij meende dat goed was voor de eerste lijn.
Wij probeerden nascholing meer te laten aansluiten op wat
er gebeurde in de huisartsenpraktijk. We lieten een nieuwe
cursus bijvoorbeeld proefdraaien voor een gehoor van huis
artsen en commissieleden. Dat ging niet zonder slag of stoot.
Op die manier konden we irrelevante uitweidingen eruit
gooien, net als uitspraken die in de eerste lijn niet uitvoer
baar waren. Ik herinner mij nog een hoogleraar urologie die
vond dat we bij iedere wat oudere man die zich niet hele
maal lekker voelde een rectaal toucher moesten doen om
zijn prostaat te voelen. We probeerden ook de huisartsen
actief te betrekken bij de evaluatie van het onderwijs.
Hierdoor werden de cursussen beter en gerichter.”
Spook
Toch is het spook van het ex cathedra onderwijs nog niet
helemaal verslagen, vreest Hans van der Linde. “Vorige
week kreeg ik als huisarts in de regio Rotterdam een uit
nodiging van de afdeling Immunologie van het Erasmus MC
voor een avondcursus. Uit die uitnodiging werd op geen
enkele wijze duidelijk wat de huisartsgeneeskundige inbreng
was. Ik heb ze dus een briefje gestuurd met de vraag of ze
daar wat meer duidelijkheid over konden scheppen. Het zal
toch niet zo zijn dat de afdeling Immunologie inmiddels
weer terug is bij het nu toch wel zeer antieke ex cathedra
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onderwijs? Ik heb ook vermeld dat het PAOH 25 jaar
geleden al zeer drukbezochte en interactieve cursussen
over immunologie organiseerde.”
Cc
Hans van der Linde stuurde zijn briefje cc naar de afdeling
Huisartsgeneeskunde. “En naar het College voor Accreditatie
Huisartsen, omdat ze accreditatie voor de cursus hebben aan
gevraagd. Ik heb de afdeling Immunologie ook gevraagd of
ze het goed vonden dat ik hun antwoord plaats op mijn blog
op artsennet.nl. Dat soort brieven schrijven werkt uitermate
preventief. Ik heb er in de loop van de jaren honderden ge
schreven. Dat ik inmiddels in sommige kringen als éminence
grise wordt gezien, helpt daar natuurlijk wel bij.”
Onderwijspoot
In 1986 kreeg de Landelijke Huisartsen Vereniging veel geld
van de overheid voor het opzetten van een onderwijs- en
ondersteuningspoot. “Daarmee waren wij zeer bevoorrecht”,
stelt Hans van der Linde. “Alleen huisartsen kregen daar geld
voor, andere zorgverleners niet. Het ging om 22 formatie
plaatsen en een ruim budget voor activiteiten. Dat is niet niets.
In 2003 heeft minister Hoogervorst dat geld weer afgepakt
en aan de zorgverzekeraars gegeven voor ondersteuning

van de hele eerste lijn. Niet onlogisch, omdat die stomme
lingen van de LHV de ondersteuningspoot hadden gebruikt
voor een huisartsenstaking. Maar goed, dat speelde in 2003
en de jaren daarna. Ik ben in 1986 bij de LHV nascholings
coördinator geworden voor Zuid-West-Nederland. Ik had 16
van de in totaal 88 Werkgroepen Deskundigheidsbevordering
Huisartsen (WDH-en) ‘onder’ mij. De Commissie voor de
Artsencursus Rotterdam was er daar één van. De WDH-en
organiseerden de nascholingen en namen cursussen van
elkaar over. Ik faciliteerde dat.”

Bui
Aan de andere kant zag Hans van der Linde de bui al hangen.
“Een goede en onafhankelijke cursus van twee dagen kost per
deelnemer gewoon 500 euro. Dan verdient niemand er buiten
sporig aan. Dat kost het gewoon. De farmaceutische industrie
bood dat soort cursussen aan voor 25 euro. Inclusief diner en
allerlei extra’s. Waarom doen ze dat? Het antwoord is een
voudig: huisartsen hanteren de voorschrijfpen en nascholing is
verreweg het beste marketinginstrument. De verplichte na
scholing heeft ertoe geleid dat de commerciële nascholing
klandizie kreeg, precies zoals ik destijds had voorzien.”

Verplicht
Huisartsen hebben heel lang zelf mogen beslissen of zij
nascholingen zouden volgen of niet. “In 1994 veranderde
dat. Toen werden huisartsen verplicht elk jaar gemiddeld
40 uur nascholing te volgen omdat ze anders hun registratie
zouden kwijtraken en dus geen huisarts meer mochten zijn.
Aan de ene kant vond ik dat een goede zaak. Iedereen
moest toen. Het is nu eenmaal een feit dat kennis vervalt in
de loop van de tijd. Die moet je dan aanvullen. Bovendien
gaan de ontwikkelingen in de geneeskunde razendsnel. Je
moet bijblijven. En je moet ook je handvaardigheid blijven
oefenen. Het was heel goed dat alle huisartsen daartoe
verplicht werden.”
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Subtiel
Dat beïnvloeden van huisartsen gaat volgens Hans van der
Linde heel subtiel. “Huisartsen vertrouwen op hun intellec
tuele onafhankelijkheid. Ze denken dat ze zich aan beïn
vloeding kunnen onttrekken. Maar dat lukt niet. De marketing
technieken van de farma-industrie zijn daarvoor veel te
geraffineerd. De beïnvloeding zit slim in elkaar. Op allerlei
slinkse manieren worden huisartsen ertoe gebracht toch maar
de nieuwe medicijnen voor te schrijven, of de zwaardere. En
liefst ook aan nieuwe groepen patiënten. Ze proberen ook
steeds de NHG-standaarden weg te zetten als ouderwets
en achterhaald, omdat nieuwe en dure medicijnen daarin
als regel geen eerste keus zijn.”

College voor Accreditatie

Sneeuw

Om de kwaliteit van nascholing te waarborgen, richtte de
LHV in 1995 het College voor Accreditatie Huisartsen op.
“Daar ben ik in benoemd. Het was een bijna fulltime baan,
maar veel werk kon ‘s avonds of in het weekend gebeuren.
Ik bleef dan ook gewoon vier dagen per week huisarts. Het
College voor Accreditatie Huisartsen beoordeelt of het onder
werp relevant is voor de dagelijkse praktijkvoering van een
huisarts, of de nascholing wetenschappelijk verantwoord is
en onderwijskundig goed in elkaar zit en of er geen verboden
productpromotie wordt gemaakt. De richtlijnen van het
Nederlands Huisartsen Genootschap zijn daarbij een belang
rijke leidraad.”

Uiteindelijk heeft de farmaceutische industrie de ‘nascho
lingen in de sneeuw’ afgeschaft. “Ik kijk daar met grote
voldoening op terug. Er is binnen de LHV een hoop heibel
over geweest. Een deel van de huisartsen vond het een
schande dat ze door toedoen van het College voor
Accreditatie niet meer goedkoop naar de sneeuw of naar
Spanje konden. Daar heb ik me aan geërgerd. Het heeft
ertoe geleid dat het College voor Accreditatie op afstand
van de LHV is geplaatst, zodat ontevreden leden er geen
invloed meer op konden uitoefenen.”

Visiteren
In principe beoordeelt het College voor Accreditatie na
scholingen schriftelijk. “Maar de vier leden van het college
visiteerden ook onaangekondigd nascholingen. In die tijd
waren ‘wintersportcursussen’ heel populair. De farma-industrie
bood die ‘nascholingen’ voor een habbekrats aan. Ze dachten
dat die toch nooit gevisiteerd zouden worden. Ik ben een
keer drie weken lang elke dag in een andere skiplaats naar
een cursus gegaan. Op één uitzondering na deugden ze
geen van alle. Pure reclame was het. Ik heb alle accreditaties
ingetrokken. Er kwamen grote artikelen over in Trouw.”
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Waarborg
In 2002 is Hans van der Linde uit het College voor Accreditatie
Huisartsen gestapt. Maar het onderwerp heeft hem bepaald
niet losgelaten. “Ik vind dat het college op dit moment te
gemakkelijk accrediteert en te weinig controleert. ‘We
hebben te weinig mensen’, is dan de reactie. Dat was in
mijn tijd ook zo. Als je pretendeert dat je de waarborg bent
dat huisartsen goede nascholing krijgen, dan moet je dat
ook waarmaken. Recentelijk ben ik undercover naar drie
grote nascholingen geweest. Ze stonken een uur in de
wind. Ik heb het College voor Accreditatie ongevraagd drie
visitatieverslagen gestuurd en ben uitgenodigd om daar
binnenkort over te komen praten. Dat ga ik zeker doen.

Er moet echt iets veranderen. Zo niet, dan ga ik mijn pijlen
op het college zelf richten.”
Nascholingscentrum

“Op allerlei slinkse manieren worden
huisartsen ertoe gebracht toch maar
de nieuwe medicijnen voor te schrijven,
of de zwaardere. En liefst ook aan
nieuwe groepen patiënten.”

In dezelfde tijd dat nascholing voor huisartsen verplicht
werd, heeft Hans van der Linde het initiatief genomen om
een nascholingscentrum voor de regio Rotterdam op te
richten. “Dat begon met fondsenwerven. Omdat ik toen al
een kleine twintig jaar in besturen zat van allerlei universiteitsen zorgfondsen had ik daar ervaring mee. We hebben uit
eindelijk drie miljoen bij elkaar geharkt. Eén miljoen daarvan
kwam van de farmaceutische industrie, die zich aanbood als
sponsor. Dat wordt me nog altijd nagedragen. Alsof ik van
twee walletjes zou eten: enerzijds de marketingstrategieën
van de farma-industrie bestrijden en anderzijds geld van ze
aannemen.”

Scheringzaal en dronk je na afloop een biertje in de Pfizerbar.
Ze konden het centrum ook huren voor hun eigen nascho
lingen. We hadden geen geld voor een manager, dus als
secretaris van het bestuur ben ik zeven jaar lang directeur
zalenverhuur geweest. We hebben ook meermaals ‘s avonds
met bestuursleden en hun echtgenotes het gebouw schoon
gemaakt als de schoonmakers niet kwamen opdagen en er de
volgende dag grote activiteiten waren in het gebouw. Best
gezellig, hoor. Gingen we na afloop wat drinken in de bar.”

Eén miljoen

Invloed

De farma-industrie kreeg volgens Hans van der Linde in het
nascholingscentrum echter geen andere voorrechten dan
bij andere onafhankelijke nascholingen. “Ze konden buiten
de zaal standjes neerzetten. En, oh ja, in ruil voor die één
miljoen werden de drie collegezalen en de bar naar
farmaceutische bedrijven genoemd. Kreeg je dus les in de

De farmaceutische industrie heeft op talrijke manieren
geprobeerd invloed te krijgen op het programma van het
nascholingscentrum. “Ze droegen docenten aan. Ze sugge
reerden onderwerpen. Ze probeerden dingen in te steken.
Maar dat is allemaal mislukt, vanuit hun gezichtspunt dan.
Toen hen dat duidelijk werd, zijn ze massaal goedkope
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cursussen gaan aanbieden aan huisartsen. Uiteraard vol met
verborgen verleiders en trucjes die de deelnemers op
cruciale punten op het verkeerde been zetten. Ze voegden
bijvoorbeeld één enkel woord toe aan de tekst van een
NHG-standaard waardoor je plotseling een geneesmiddel
wel in plaats van niet moest voorschrijven. In 2001 heb ik in
Medisch Contact in het artikel ‘Nascholing als marketing
instrument - farmaceutische industrie ontdekt huisartsen’
een aantal voorbeelden gegeven van dat soort praktijken.”
Budget
Het nascholingscentrum zelf heeft de toevloed van goed
kope cursussen van de farmaceutische industrie niet over
leefd en hield na veertien jaar op te bestaan. “Huisartsen
krijgen voor een normpraktijk een budget van 7.000 euro
voor de kosten van deskundigheidsbevordering. Een aan
zienlijk deel van de huisartsen steekt dat in eigen zak en
besteedt het niet aan waar het voor bedoeld is: literatuur
en nascholing. Natuurlijk vind ik het spijtig dat het enige
onafhankelijke nascholingscentrum voor huisartsen in
Nederland, en voor zover ik weet in de wereld, uiteindelijk
verkocht moest worden. Ik kan alleen maar constateren dat
de huisartsen onvoldoende bereid waren voor onafhanke
lijke cursussen te betalen. Het zij zo.”
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Nascholingsorganisatie
Als het aan Hans van der Linde ligt, gaat de beroepsgroep
op landelijk niveau een eigen nascholingsorganisatie op
richten. “En die betalen we dan gewoon zelf. Overheids
subsidie is een te wankele basis voor onze nascholing. Ik
ben er overigens van overtuigd dat we de kosten van die
nascholing terug gaan krijgen via de tarieven. Zo is het met
de huisartsenposten ook gegaan. Vroeger verzorgden de
WDH-en zo’n 80% van alle nascholingen. Nu minder dan de
helft, schat ik. De farma-industrie heeft in toenemende mate
vrij spel met commerciële cursussen en daar leren we ver
keerde dingen. Een door de farmaceutische industrie nage
schoolde huisarts is qua voorschrijfgedrag een dure huisarts.
Overigens, in veel Europese landen is de situatie nog veel
erger.”
Ziekenhuis
Hans van der Linde is bestuurlijk niet alleen actief geweest
rond nascholingen. “Ik was voorzitter van de commissie
medische voorzieningen, die ervoor heeft gezorgd dat in
1991 het IJsselland Ziekenhuis gebouwd werd in Capelle
aan den IJssel en dat er een psychiatrische inrichting kwam.
Tijdens mijn voorzitterschap van de Stichting Trombosedienst
en Artsenlaboratorium Rotterdam transformeerden wij tot
diagnostisch centrum. Ik was mede-initiatiefnemer van de

vriendenstichting die miljoenen inzamelde voor de bouw van
het revalidatiecentrum Rijndam. Ik zat altijd in tien of vijftien
besturen en werkte eigenlijk altijd, tot en met kerstavond aan
toe. Behalve op Corsica waar we aan een bountybaai perma
nent een caravan hebben. Daar kan ik mij ontspannen, eigen
lijk alleen daar. Mijn huiskamer is erop ingericht dat ik er
stukken kan schrijven, dan ben ik er toch nog een beetje bij.”
Huisartsenpost
Halverwege de jaren negentig heeft Hans van der Linde ook
mee aan de wieg gestaan van de huisartsenpost in Capelle
aan den IJssel. “Dat was de eerste in Nederland, even afge
zien van de centrale doktersdienst die Den Haag vanwege
artsenverzet kreeg opgelegd door de Duitse bezetters. In
het kader van de werkgroep dienstenstructuur heb ik in de
beginfase vier weken lang in kaart gebracht hoeveel (tele
fonische) consulten en visites de huisartsen ‘s nachts nu
eigenlijk deden in Rotterdam-Oost en Capelle aan den
IJssel. Daaruit bleek dat één huisarts voor een kwart miljoen
patiënten voldoende was. ‘Als een taxibedrijf ‘s nachts
zeven ritten heeft, zetten ze toch ook geen zeven chauffeurs
in’, zei ik dan tegen huisartsen die nog niet overtuigd
waren. Een ander sterk argument was dat bijna alle tucht
zaken op dat moment gingen over huisartsen die ‘s nachts
hun bed niet waren uitgekomen.”
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Pensioen
Toen Hans van der Linde 59 jaar werd in 2002 keerde zijn
levensverzekering uit. Veel huisartsen zouden op dat
moment hun pensioen gaan plannen. Niet Hans van der
Linde. “Het was de aanleiding om eens te kijken wat ik nu
eigenlijk het liefste deed. Dat bleek toch mijn werk als huis
arts te zijn. Ik heb toen mijn baan als accrediteur bij de LHV
opgezegd, ben uit alle besturen gestapt en heb mij gericht
op mijn huisartsenpraktijk. Ook ben ik kunstgeschiedenis
gaan studeren samen met mijn vrouw. Dat heeft mijn leven
bijzonder verrijkt. Aan de andere kant kwam er steeds meer
ergernis bij mij naar boven over het misbruik van nascholingen
door de farmaceutische industrie. Geneeskunde is iets ver
hevens: je helpt mensen. Ik kan het slecht hebben dat mensen
die zich wijden aan de geneeskunde bedonderd worden.
Omdat ik toen toch zeeën van tijd had, ben ik daarover gaan
publiceren en e-mailen.”
Diabetesmedicijnen
Een onderwerp waar Hans van der Linde recent zijn pijlen op
gericht heeft, is de nieuwe generatie diabetesmedicijnen.
“Tot nu toe heeft geen enkel onderzoek aangetoond dat ze
beter zijn dan al bestaande medicatie. Ze zijn wel dertig
keer zo duur. En ze worden er met grof geweld ingeramd.
Je moet eens kijken op de website van de European

Association for the Study of Diabetes, www.easd.org. De
‘Gold members’ van de EASD bestaan uit twaalf grote
farmabedrijven, dat zegt al iets. Op het laatste congres in
Berlijn waren 18.000 deelnemers. Alles was zo goed als
gratis voor hen. Er waren ook parallelsessies in verschillende
landen voor de artsen die niet konden gaan. Wat kost
zoiets? Twintig miljoen? Veertig miljoen? Het mag natuurlijk
wat kosten als het nieuwe medicijn zoveel duurder is dan
het oude.”
Promoten
Het doel van het EASD-congres is volgens Hans van der
Linde duidelijk. “De nieuwe geneesmiddelen promoten. De
geschiedenis herhaalt zich gewoon. Twee jaar geleden werd
het diabetesmedicijn Avandia van de Europese markt
gehaald nadat was gebleken dat het de kans op dodelijke
hartritmestoornissen vergrootte. Het middel was naar
schatting verantwoordelijk voor 47.000 doden. Tachtig
procent van de Amerikaanse diabetespatiënten slikte het. In
Nederland al acht procent. Dat is het probleem met de
agressieve marketing van farmabedrijven: op het moment
dat een medicijn op de markt komt, zorgen ze ervoor dat
het meteen door miljoenen mensen wordt gebruikt. Een
medicijn dat net op de markt komt is echter per definitie
niet bewezen veilig en niet bewezen effectief omdat de fase
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IV-onderzoeken nog gedaan moeten worden. Die zouden
dus eerst moeten worden afgerond alvorens het middel
helemaal vrij te geven. Je merkt, ik zit me weer boos te
maken. Nou ja, dat is mijn motor, dat geeft niet.”
Griepvaccinatie
Hans van der Linde publiceerde ook over andere onder
werpen dan farmamarketing. “Verschillende van mijn publi
caties over nut en noodzaak van de jaarlijkse griepvaccinatie
bij gezonde ouderen en over belangenverstrengeling bij
beleidsmakers als RIVM-directeur Roel Coutinho zijn het
RIVM en VWS in het verkeerde keelgat geschoten. Voor de
goede orde: het ging mij daarbij niet om Coutinho’s per
soonlijke integriteit, maar om zijn rol bij beslissingen rond
vaccinaties. Volgens de staat zou ik ongegrond en wel
bewust het vertrouwen van de bevolking in het RIVM, en
daarmee in de vaccinaties, schaden. En dus hebben ze me
wegens onrechtmatige uitlating gedagvaard. Vervolgens
zeiden ze dat ze van de rechtszaak zouden afzien als ik een
verklaring zou tekenen waarin ik terugkwam op mijn
beweringen. Ik heb dat overlegd met mijn vrouw. Zo’n proces
voeren betekent namelijk wel dat er elke maand een rekening
van de advocaat komt van 6.000 of 7.000 euro en op dat
moment had ik geen enkel uitzicht op een steunfonds. ‘Jij
gaat gewoon procederen’, zei ze. Ik heb vervolgens tien

tallen diensten op de huisartsenpost overgenomen om het
proces te kunnen betalen. Diensten die ik ook moest draaien
toen ik drie ribben brak.”
Petitie
Bijna 7.000 mensen steunden een petitie waarin minister
Schippers gevraagd werd de rechtszaak in te trekken. “Er
was ook een manifest van 32 professoren, die hetzelfde
wilden. Er is een steunfonds opgericht. Zo’n 1300 mensen
hebben 60.000 euro bij elkaar gebracht. Dat geld was hard
nodig. Het proces dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij
voerde tegen een orthomanuele arts had de vereniging
120.000 euro gekost. Het was een allesbehalve prettige tijd.
Uiteindelijk heb ik het proces gewonnen. De Nederlandse
staat is veroordeeld tot het betalen van mijn proceskosten.
Maar dat is volgens een bepaald puntensysteem gemaxi
meerd tot 1600 euro. De rest moet je zelf betalen. Er blijft
dus een bittere nasmaak. De staat klaagt mensen bewust
aan om ze kapot te maken of in het gareel te dwingen. Ik
sprak daarover met een klokkenluider bij Defensie. Die had
uiteindelijk wel de verklaring, met bijbehorende geheim
houdingsplicht, getekend omdat hij anders zijn nog met
een hypotheek belaste huis zou zijn kwijtgeraakt.”
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Publiciteit
Ook farmabedrijven hebben regelmatig gedreigd Hans van
der Linde aan te klagen. “Mijn reactie was dan altijd: ‘Daar
kan ik van op aan, hè?’. Geen betere publiciteit dan een
rechtszaak. Ze hebben het nooit gedaan. Ik heb zelf wel
drie farmabedrijven aangeklaagd omdat zij huisartsen, mij
ook, geld boden voor het bijwonen van een rondetafel
gesprek over hun medicijn en omdat ze specialisten massaal
fêteerden in het Kurhaus te Scheveningen. Helaas kon dat
niet bij een rechtbank, omdat de farmaceutische industrie
eind jaren negentig minister Borst zover had gekregen dat
de sector haar eigen rechtspraak mocht organiseren. Op
zich is die Codecommissie Geneesmiddelen Reclame goed
geregeld. Er zitten serieuze mensen in, zoals een oudvoorzitter van de Amsterdamse rechtbank. Ik moest natuurlijk
wel mijn eigen stukken en pleitnotities schrijven. Stond ik
daar tegenover een batterij topadvocaten. Ik heb alle zaken
gewonnen. Twee bedrijven zijn in hoger beroep gegaan en
ook daar heb ik gelijk gekregen.”
SCEN-arts
We schrijven 2012 en Hans van der Linde is 69 jaar. Tijd dus
om iets nieuws te gaan doen. “Onlangs heb ik me aangemeld
voor de opleiding tot SCEN-arts. Ik woon in Burgh-Haamstede.
Daar zit ik drie tot vier dagen per week. Dan kan ik, gezien

het tekort aan SCEN-artsen in Zeeland, best mijn steentje
bijdragen, vind ik. Mijn opleider, huisarts Herbert Cohen uit
Capelle aan de IJssel, was één van de vroege voorvechters
van euthanasie. Daardoor was er in Capelle altijd veel aan
dacht voor dit onderwerp, ook in onze praktijk. Begin jaren
tachtig hebben we voor het eerst euthanasie aangegeven
bij de politie. Dan werd proces-verbaal opgemaakt en volgde
een rechtsgang die jaren duurde.”
Euthanasiemelding
Na enige tijd belden de huisartsen in Capelle aan den IJssel
de politie om te vragen of er de volgende dag op een
bepaalde tijd een rechercheur beschikbaar kon zijn omdat
er dan een melding van euthanasie gedaan zou worden.
“Alle kippen van de leg. We gingen iemand vermoorden.
De keer daarop vroegen we of ze niet met een politieauto
wilden voorrijden. De keer daarna of ze misschien zonder
uniform wilden komen. Vervolgens hebben we ze geleerd
de familie te condoleren. Uiteindelijk hebben we gezegd
dat ze niet meer hoefden te komen. Wij zouden zelf het
proces-verbaal wel opstellen. Als er nog aanvullende vragen
waren, dan konden ze ons die op een later moment stellen,
aangezien ook de huisarts geëmotioneerd is vlak na een
euthanasie. Ik hoop dat deze ervaringen mij nog van pas
komen bij mijn werk als SCEN-arts.”
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Speld
Hans van der Linde hoorde op een huisartsenbijeenkomst
dat hij de Van der Doesspeld zou krijgen. “De kringvoorzitter
schoot mij aan en vertelde het mij. Ik heb de prijs met veel
plezier geaccepteerd. Met Emiel van der Does had ik lang
daarvoor een scherp meningsverschil gehad. Maar dat
hadden we volledig uitgepraat en bijgelegd. Het was leuk
om de speld te krijgen, al denk ik dat niet veel mensen het
weten. Misschien dat door dit boekje de speld meer gaat
leven. Ik hoop dat het kan bijdragen aan de terugkeer van
meer eergevoel bij huisartsen. Die is bij de vorige generatie
huisartsen, die lang op een opleidingsplaats hebben
moeten wachten, wat ten onder gegaan in de nieuwe
zakelijkheid. De generatie huisartsen die er nu aankomt, is
naar mijn mening erg gemotiveerd en enthousiast. Wat dat
betreft zie ik de toekomst van het huisartsenvak met veel
vertrouwen tegemoet.”

Bavo van der Poel
Wanneer 2009
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Waarom

Begeleiding huisartsenopleiders

Waar

Nachtkastje in de slaapkamer

Van televisiedokter
tot huisartsopleiderbegeleider
Huisarts, scheepsarts, televisiedokter, SCEN-arts,
opleider en begeleider van huisartsopleiders. Bavo
van der Poel is het allemaal geweest. Een terugblik
op 35 jaar huisartsgeneeskunde.
Rolmodel. Het woord komt verschillende keren terug in het
interview met gepensioneerd huisarts Bavo van der Poel.
“Ik ben opgegroeid in een klein dorp, Oud Ade. Wij hadden
een hele goede huisarts, een innemende persoonlijkheid.
Iemand die echt kon luisteren, dingen zag die niet gezegd
werden, warme contacten onderhield. Hij was voor mij een
rolmodel. Door hem ben ik geneeskunde gaan studeren en
werd ik daarna als vanzelfsprekend huisarts. Later, toen ik al
in Oostvoorne gevestigd was, was Emiel van der Does
overigens ook een belangrijk rolmodel. Hij liet zien dat het
zijn van huisarts meer is dan het hebben van een huisartsen
praktijk. Dat hij zich, werkend als huisarts, op video aan coassistenten durfde laten zien, heb ik altijd bewonderd.”
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Toeval
Dat Bavo van der Poel zich in Oostvoorne vestigde, was
toeval. “Ik had na mijn afstuderen hier en daar waargenomen.
Je mocht in die tijd heel blij zijn als je een praktijk kon vinden.
In 1975 kreeg ik de kans de helft van een duo-praktijk over
te nemen. Toen we er de eerste keer heen gingen, reden
we na Rotterdam een kwartier langs Europoort, havens en
walmende industrieën. ‘Willen we dit wel?’, vroeg ik aan mijn
vrouw. Maar toen kwamen we bij het dorp zelf en waren we
meteen verkocht. Ik heb er geen seconde spijt van gehad
dat ik mij hier heb gevestigd.”
Spoedeisende hulp
Een huisarts in Oostvoorne beoefende in de jaren zeventig
huisartsgeneeskunde in de breedste zin van het woord, stelt
Bavo van der Poel. “Spoedeisende hulp, kleine chirurgie,
verloskunde, consultatiebureau, apotheek, het hoorde er
allemaal bij. Als er in die tijd een ongeluk was, dan haalden
ze eerst de huisarts. Die beoordeelde dan of hij het zelf kon
oplossen of dat de patiënt met een ambulance naar het

ziekenhuis gebracht moest worden. Naarmate de ambu
lances beter uitgerust werden, verviel deze taak bij huis
artsen. Door de komst van verloskundigen en doordat
steeds meer mensen in het ziekenhuis wilden of moesten
bevallen, verdwenen ook de bevallingen uit de praktijk.”
Ziekenhuis
Het imago van het ziekenhuis is in de loop van de afgelopen
veertig jaar drastisch gewijzigd, meent Bavo van der Poel.
“Nu lijkt het soms wel alsof iedereen naar het ziekenhuis
verwezen wil worden. Dat was in de jaren zeventig echt niet
het geval. Het ziekenhuis werd toen niet gezien als ‘hogerop’,
maar vooral als ‘verder weg’. Verder weg dan de huisarts,
dus.” Toen Bavo van der Poel begon als huisarts, was hij
ook nog scheepsarts. “Ik ging elke dag langs op de grote
schepen die bij Europoort gelost werden. Het ging daarbij
zowel om ziektegevallen als om vaccinaties. Dat laatste is in
de loop van de tijd wel een stuk minder geworden. Tegen
pokken en cholera hoeft bijvoorbeeld allang niet meer
gevaccineerd te worden.”
Televisiedokter
Begin jaren tachtig werd Bavo van der Poel ‘televisiedokter’.
“Ik werd benaderd door Teleac of ik wilde meewerken aan
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het programma Dag dokter. Elke aflevering zou ik vanuit
mijn eigen praktijk een half uur lang een thema bespreken.
Infectieziekten, hoge bloeddruk, geelzucht, noem maar op.
Ik zorgde dan voor een patiënt die die ziekte ook daad
werkelijk had. Dat was in Nederland nog niet eerder gedaan.
De gesprekjes met die patiënten waren natuurlijk wel geën
sceneerd. Het was leuk om te doen, maar ook belangrijk. Ik
vond - en vind nog steeds - dat mensen beter met hun ziekte
kunnen omgaan als zij er meer van weten. Ze kunnen er,
indien mogelijk, ook makkelijker vanaf komen als ze beter
weten wat zij zelf kunnen doen en wat de huisarts kan doen.
Dat geldt zowel voor ernstige ziekten, als voor de relatief
kleine dingen waar mensen mee bij de huisarts komen.”
Opleider
De collega-huisarts van Bavo van der Poel in de gezamenlijke
praktijk was opleider. “Toekomstige huisartsen leerden bij
ons in de praktijk het vak. Ik vond dat mooi. Toen mijn
collega in 1981 verpleeghuisarts werd, ben ik bijna auto
matisch zelf opleider geworden. Vier jaar later ben ik parttime
gaan werken op het Rotterdams Universitair Huisartsen
Instituut. Je krijgt dan samen met een psycholoog een
groepje van twaalf jonge huisartsen in opleiding die je één
dag per week op een soort intervisie-achtige manier mag
lesgeven en begeleiden. Het gaat op die ‘terugkomdagen’

niet zozeer om het overbrengen van theoretische kennis en
het verbeteren van vaardigheden. Het delen van ervaringen
is de kern. Deze jonge artsen draaien, onder supervisie van
hun begeleider, zelf spreekuur. En maken dus, bij hen voor
de eerste keer, mee wat een huisarts zoal meemaakt. Een
patiënt die overlijdt. Een fout die ze zelf maken. Een patiënt
die boos wegloopt. Het is goed daarover te kunnen praten
onder begeleiding van een ervaren professional.”
Werkend leren
Het vier dagen meedraaien in de praktijk en één dag
scholing op de universiteit is volgens Bavo van der Poel
absoluut de beste manier om huisartsen voor te bereiden
op hun toekomstige taken. “Eigenlijk is dat ‘werkend leren’
best wel een luxe opleiding. Niet in de zin van overbodige
luxe, begrijp me niet verkeerd. Juist voor huisartsen, bij wie
hun werk veel draait om communicatie, mensenkennis en
het vermogen dingen goed te kunnen inschatten, is het
belangrijk dat zij hierin goed getraind en begeleid worden.
Specialisten in opleiding krijgen zo’n traject niet. Die
moeten alleen maar vijf jaar keihard werken in het ziekenhuis
en leren zo hun vak. Maar ook dat is aan het veranderen.
Laatst kwam er een oogarts naar mij toe die meer wilde weten
over de scholing voor huisartsen in opleiding op het gebied
van gesprekstechnieken en communicatie met patiënten.”
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Opleiders begeleiden
Ruim tien jaar begeleidde Bavo van der Poel jonge huisartsen
in opleiding. Halverwege de jaren negentig ging hij de op
leiders zelf begeleiden. “Dat was in de tijd dat de opleiding
tot huisarts werd verlengd van één jaar naar twee jaar. In 2001
werd het op grond van Europese regelgeving drie jaar. Een
huisartsopleider kreeg daardoor zijn of haar huisarts in op
leiding een jaar lang over de vloer. Dat is lang. Om de kans te
vergroten dat dat goed ging, hebben we als gezamenlijke
huisartsinstituten een eisenpakket samengesteld. Opleiders
moesten meer dan vijf jaar ervaring hebben als huisarts, ze
konden alleen opleider worden als ze er echt enthousiast
over waren, er moest voldoende ruimte zijn voor de huisarts
in opleiding, enzovoorts.”
Praktisch
Ook de begeleiding van huisartsopleiders professionaliseerde
mee naarmate de huisartsenopleiding steeds uitgebreider
werd. “Ik ben er altijd vanuit gegaan dat je de inspanningen
die je stopt in opleiders weer terugkrijgt bij de toekomstige
huisartsen. We hebben de begeleiding zo praktisch moge
lijk geprobeerd te maken. Een belangrijk deel betrof onder
wijsvaardigheden. Onderwijs geven kun je leren. We gaven
de begeleiders op dat vlak tools, waar zij in de praktijk iets
mee konden. Hoe voer je een leergesprek, bijvoorbeeld.

Een opleider moet niet met zijn aios spreken alsof hij
college aan het geven is. Maar hoe dan wel? Een andere
vraag: hoe weet je wat je aios al wel weet en wat niet? Hoe
begeleid je iemand tot zelfstandigheid? Wanneer is een
huisarts in opleiding klaar om zelf spreekuur te draaien en/
of visites te doen? Hoeveel patiënten kan een aios per uur
aan als hij of zij net begint met een eigen spreekuur? Heb je
geregeld dat je assistente niet te veel patiënten inplant? Je
bent als opleider voor de jonge dokter een rolmodel. Hoe
ga je daarmee om? Enzovoorts, enzovoorts.”
NHG-standaarden
In de loop der jaren is de opleiding veranderd, constateert
Bavo van der Poel. “Dat komt niet in de laatste plaats door
de veranderingen in het huisartsenvak zelf. De totstand
koming van de NHG-standaarden sinds de jaren negentig
zijn bijvoorbeeld enorm belangrijk geweest. Vroeger was de
norm ‘dat wat onder beroepsgenoten gebruikelijk is’. Dat is
redelijk vaag. Met de standaarden kwamen er toetsstenen
waaraan je kon afmeten of je het goed deed. Je aios keek
daarbij natuurlijk net zo kritisch naar jou als jij naar hem.
Meer in het algemeen moet je als opleider goed up to date
zijn qua kennis, organisatie en vaardigheden. Je bent toch, als
het goed is tenminste, een rolmodel voor de toekomstige
huisarts. Het is hard werken om dat waar te kunnen maken.”
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“Het ziekenhuis werd in de jaren
zeventig niet gezien als ‘hogerop’,
maar vooral als ‘verder weg’.
Verder weg dan de huisarts, dus.”

Lat
Ook op gebieden als kennis, vaardigheden en gespreks
technieken kwamen er in de opleiding steeds meer toetsen.
“Door dit alles kwam de lat hoger te liggen. Vroeger werd
eigenlijk iedereen die de opleiding begon ook daadwerkelijk
huisarts. Nu komt het toch wel jaarlijks voor dat tijdens of na
het opleidingstraject wordt gezegd dat iemand toch maar
beter geen huisarts kan worden. Die persoon is een paar jaar
daarvoor echter wel toegelaten tot de opleiding. Dat zijn
moeilijke beslissingen en moeilijke gesprekken. Het geeft
ook een hoop pijn en verdriet en vaak stapt zo iemand naar
de rechter. Toch denk ik dat het goed is. Uiteindelijk komt
het de kwaliteit van de huisartsen, en dus van de huis
artsenzorg, ten goede.”

Beekbergencursus
Ook organisatorisch is er het nodige veranderd rond de
opleiding van huisartsen. “Vroeger was het ieder voor zich.
De acht universiteiten met een huisartsenopleiding zagen
elkaar als concurrenten. Allemaal probeerden ze de beste te
zijn, of dat van zichzelf in ieder geval te vinden. Er was geen
enkele uitwisseling van lesmateriaal. In de jaren negentig
veranderde dat. Er kwam meer openheid. Ik ben toen als lid
en later als voorzitter van de organiserende commissie nauw
betrokken geweest bij het opzetten van de ‘Beekbergen
cursus’ voor huisartsopleiders. Dat deden we in samenwerking
met alle acht afdelingen huisartsgeneeskunde. Belangrijke
thema’s die tijdens de cursus aan bod kwamen, waren
samenwerking, leerstijlen, communicatie en diversiteit. De
cursus was niet verplicht en niet goedkoop en duurde vier
dagen. Hij zat altijd vol. Elke vier jaar werd een nieuwe cursus
aangeboden. Ik heb bijgedragen aan het ontwikkelen en
geven van vier cursussen.”
Helft
Terugkijkend stelt Bavo van der Poel vast dat hij ongeveer
de helft van zijn tijd werkte als huisarts en de andere helft
van de tijd besteedde aan andere dingen. “Je moet zelf
werken als huisarts als je huisartsopleiders wilt begeleiden
en bijscholen, want anders heb je geen feeling met het vak
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meer. Aan de andere kant werd ik in mijn ‘gewone’ werk als
huisarts geïnspireerd door al die andere huisartsen waar ik
mee in contact stond. Vanaf 1981 tot onze gezamenlijke
pensionering heb ik in onze duopraktijk samengewerkt met
mijn collega Gabriël Slee. Het was een gemeenschappelijke
praktijk, zonder ‘eigen’ patiënten. Ik ben altijd veel weg
geweest, niet alleen op de vaste dagen dat ik er niet zou
zijn, maar ook op andere momenten. Ik ben hem nog steeds
dankbaar dat hij bereid was om dat allemaal op te vangen.”
Speld
Bavo van der Poel kreeg zijn Van der Doesspeld in 2009,
het jaar waarin hij zijn huisartsenpraktijk overdroeg en
stopte als begeleider van huisartsopleiders. “Ik was echt
totaal verrast toen ik erover gebeld werd. Ik heb de prijs
gekregen ‘voor de manier waarop ik huisartsopleiders
begeleidde’. Zo werd het gezegd. Ik was echt heel trots en
ben dat eigenlijk nog steeds. Als je ziet in welke rij van
prijswinnaars je komt te staan als de speld je wordt toege
kend… Bij mijn afscheid als huisarts was er een grote receptie
in het dorp. Bij mijn afscheid van de universiteit was er een
groot feest in Rotterdam. Maar de Emiel van der Doesspeld
is van collega’s, die daarmee zeggen dat jij zoveel voor hen
hebt betekend dat ze je die onderscheiding willen geven.
Dat is heel anders. En heel bijzonder.”

Mondiger
De totstandkoming van de NHG-standaarden is niet de enige
echt belangrijke ontwikkeling die Bavo van der Poel ziet in
de 35 jaar dat hij huisarts was. “De patiënt is ook mondiger
geworden. Huisartsen moesten daarop inspringen. Mij heeft
het nooit geërgerd als een patiënt de spreekkamer binnen
kwam met allemaal printjes van internet. Hoe beter de patiënt
geïnformeerd is, hoe groter de kans is dat hij iets aan zijn
ziekte of aandoening kan doen. Niet dat de patiënt altijd
gelijk had natuurlijk. ‘Dokter, ik heb de ziekte van Lyme,
want kijk maar, ik heb alle symptomen.’ Je moet dan uit
leggen dat dat alleen met een bloedtest aangetoond kan
worden. Je komt via Google nu eenmaal niet altijd op de
meest wetenschappelijke websites. De verbeterde samen
werking tussen de eerste en tweede lijn is ook een belangrijke
ontwikkeling geweest van de afgelopen decennia. En de
automatisering. Nu klagen huisartsen over zorgverzekeraars
en marktwerking, tien jaar geleden was dat over computers
en de vraag hoe vaak hun HIS vastliep.”
Marktwerking
Die marktwerking heeft Bavo van der Poel overigens als
‘heel positief’ ervaren. “Huisartsen kregen financiële prikkels
om de kwaliteit van hun diabeteszorg, om maar een voor
beeld te noemen, te verbeteren en die kwaliteitsslag is ver
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volgens ook gemaakt. De nadelen van die marktwerking zie
ik natuurlijk ook. Als je ziekenhuizen beloont per verrichting,
dan moet je niet verbaasd zijn als zij productie gaan draaien.
En onzinpoli’s gaan opzetten. Neem nu zo’n ‘duizeligheids
poli’ in Zwolle. Patiënten denken dan dat ze daar moeten
zijn voor de beste behandeling. Maar de neurologen in
Zwolle weten echt niet meer van duizeligheid dan de
neurologen in Rotterdam. Wat mij betreft komen alle
specialisten in loondienst. De huisartsen ook. Ze krijgen dan
een goed salaris voor een praktijk van 2.350 patiënten en
worden extra betaald voor geleverde kwaliteit. Zo’n systeem
wilde de LHV in de jaren tachtig al. Als Klink minister van VWS
was gebleven, was het die kant ook opgegaan, denk ik.”
SCEN-arts
Bavo van der Poel is inmiddels drie jaar met pensioen, maar
heeft de medische wereld niet losgelaten. “Ik werk nog
altijd als SCEN-arts. Eén keer in de twee maanden ben ik
een week beschikbaar voor het geven van een second
opinion over de vraag of een patiënt daadwerkelijk on
draaglijk en uitzichtloos lijdt. Dat zijn hele indringende
gesprekken in een emotionele sfeer, waarbij ook de emoties
van de dokter zelf niet vergeten mogen worden. In die week
dat ik dienst heb, voer ik zo’n twee tot drie gesprekken.
Meer moeten dat er ook niet zijn. Je schrijft na elk gesprek

een uitgebreide rapportage. Daar heb ik nu meer tijd voor
dan toen ik nog werkte.”
Penitentiaire inrichting
Bavo van der Poel heeft na zijn pensionering naar eigen
zeggen heel wat aanbiedingen gehad om in commissies en
besturen zitting te nemen. “Die heb ik allemaal afgeslagen.
Op eentje na. Ik zit sinds anderhalf jaar in de toezicht
houdende commissie van een grote penitentiaire inrichting.
Het is eigenlijk een soort klachtencommissie voor gevangenen.
Ik vind dat belangrijk werk, zeker in een tijd dat de sfeer in
de samenleving voor een deel bepaald wordt door mensen
als Wilders en Teeven die spelen op onderbuikgevoelens.
Los van deze werkzaamheden heb ik ook de tuin opgeknapt
en kindvriendelijker gemaakt. Hek om de vijver, nieuwe
schommel, dat soort dingen. Je moet inzake de klein
kinderen tenslotte concurreren met de andere opa’s en
oma’s, nietwaar?”
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Waarom

Huisartsgeneeskunde in de basisopleiding

Waar

Op de boekenplank in de werkkamer

Wetenschap,
geen geitenwollensokkenvak
Hij volgde de allereerste beroepsopleiding tot huisarts in
Rotterdam. “Ik was dus één van de eersten in Rotterdam
die een papiertje had waarop stond dat ik huisarts was”,
stelt Frans Groeneveld. Zijn grote missie: studenten
motiveren voor huisartsgeneeskunde te kiezen.
De laatste twee jaar van zijn studie geneeskunde begon
Frans Groeneveld te twijfelen. Huisarts worden, zoals hij
altijd had gewild? Of toch internist? “Toen ik afstudeerde,
koos ik voor de interne geneeskunde. Ik solliciteerde op
een opleidingsplaats en werd aangenomen. Er zou echter
pas een half jaar later daadwerkelijk plek zijn. De huisartsen
opleiding was toen net opgezet en duurde ook een half jaar.
Omdat ik toch moest wachten, heb ik aan dat experiment
meegedaan.”
Bordje
De huisartsenopleiding was in 1973 nog niet verplicht.
“Iedere basisarts mocht een bordje aan zijn deur spijkeren
en zich huisarts noemen”, blikt Frans Groeneveld terug.
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“Steeds meer oudere huisartsen waren echter van mening
dat het eigenlijk onverantwoord was om een pas afge
studeerde arts op die manier de praktijk in te laten gaan.
Dat was de reden dat die huisartsenopleiding was opgezet.
Tot dan toe werd huisartsgeneeskunde gezien als een op
telsom van een beetje interne geneeskunde, een beetje
chirurgie, een beetje gynaecologie en een beetje kinder
geneeskunde. Als je daar maar voldoende van wist, dan zou
huisarts zijn ook wel lukken, was de gedachte. Over conti
nuïteit van zorg, over het meegroeien met patiënten, over
familiedokter zijn, daar hoorde je in die tijd niets over.”
Gek
Tijdens de huisartsenopleiding koos Frans Groeneveld defi
nitief voor het huisartsenvak. “Dat was het toch voor mij, zo
bleek. Mijn studiegenoten verklaarden mij voor gek dat ik
zo’n mooie opleidingsplaats bij interne geneeskunde
weggooide. Ik had ook meteen aan de slag gekund. Eén
van de opleiders was bezig een nieuw gezondheidscentrum
te bouwen in Krimpen aan den IJssel. Ik moest echter eerst

in dienst. Het militair hospitaal waar ik terecht kwam, werd
kort daarna gesloten en na ruim een half jaar kreeg ik de kans
af te zwaaien. De huisartsenplaats in het gezondheidscentrum
was toen helaas al vergeven aan een andere huisarts. Daar
ben ik toen toch mee gaan praten. Hij wilde wel samenwerken,
maar er waren nog maar 1000 patiënten. Dat was natuurlijk
niet genoeg voor twee huisartsen.”
Gevestigd
Het gezondheidscentrum was een zogeheten ‘gesteunde
nieuwe vestiging’. “Dat wil zeggen dat de andere huisartsen
in Krimpen alle nieuwe patiënten naar ons stuurden. Op
1 januari 1976 heb ik mij als huisarts gevestigd, in een maat
schap met een andere huisarts. We hoefden geen goodwill
te betalen, maar we draaien vanaf het begin wel al volledig
mee met de avond-, nacht en weekenddiensten. Krimpen
groeide snel. In vijf jaar zaten we aan 5000 patiënten. In de
paar jaar dat er nog te weinig werk was in de praktijk, heb ik
waarnemingen gedaan en parttime gewerkt aan het
Huisartsen Instituut als onderzoeker. Mijn belangrijkste
opdracht daar was het evalueren van de pas opgezette
beroepsopleiding. Die was in grote lijnen een groot succes,
vonden wij.”
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Kraamkamer
Toen de praktijk goed begon te lopen, haalde Frans
Groeneveld meteen co-assistenten binnen. “Ik vond het
belangrijk dat in de huisartsenopleiding goed gemotiveerde
aios werden opgeleid. De co-schappen van studenten kon
je gebruiken om ze voor het huisartsenvak te motiveren. In
die zin waren die co-schappen huisartsgeneeskunde een
soort kraamkamer voor aanstaande huisartsen. Als je de coassistent tenminste iets kon bieden. ‘Daar is de kruk, ga er
maar vier weken op zitten’, is dan natuurlijk niet genoeg.
Overigens, ook als studenten uiteindelijk niet voor het huis
artsenvak zouden kiezen, loonde het - en loont het - om ze
een goede kijk in de huisartsenkeuken te geven. Als ze later
specialist zijn en ze weten wat huisartsen kunnen en doen,
kan dat de samenwerking alleen maar ten goede komen.”
Universitair docent
In 1994, vele co-assistenten later, promoveerde Frans
Groeneveld op vrouwen in de overgang. “Mijn conclusie
was dat veel vrouwen het helemaal geen ellendige periode
vonden. Dat beeld bestond wel, onder andere gecreëerd
door de industrie die hoopte op die manier medicijnen te
kunnen slijten. In diezelfde tijd werd mij gevraagd of ik
geen universitair docent wilde worden. Dat vond ik wel
aantrekkelijk, want dan kon ik ervoor proberen te zorgen dat

de co-schappen huisartsgeneeskunde binnen de faculteit
meer gestalte zouden krijgen en een meer wetenschappelijk
cachet. Er waren in die tijd maar weinig gepromoveerde
huisartsen en door die promotie had ik binnen de faculteit
meer aanzien. Zo werkte het nu eenmaal. Een paar jaar later
werd ik universitair hoofddocent en hoofd van de opleiding
studentenonderwijs huisartsgeneeskunde. Vanuit die positie
heb ik kunnen voorkomen dat het co-schap huisartsgenees
kunde terug zou worden gebracht naar drie weken. Sommigen
in de faculteit vonden drie weken namelijk wel genoeg.
Dankzij de bachelor/master structuur is het co-schap huisarts
geneeskunde onlangs overigens vijf weken geworden.”
Geitenwollensokkenvak
Frans Groeneveld heeft zich op de faculteit altijd gericht op
studenten. “De beroepsopleiding huisartsgeneeskunde, die
ten tijde van mijn indiensttreding bij de universiteit inmiddels
twee jaar duurde, is natuurlijk ook belangrijk, maar ik zag
het vooral als mijn taak daar goed gemotiveerde basisartsen
voor aan te leveren. Een groot deel van de studenten vond
huisartsgeneeskunde in mijn begintijd een geitenwollen
sokkenvak, waar je werd opgeleid voor werk met allemaal
zeurende en huilende mensen in de wachtkamer. Mijn
stelling was (en is): nee, je bent dokter. En dus doe je je werk
op een wetenschappelijke manier. Ik heb huisartsgenees
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kunde in de basisopleiding neergezet als een klinisch vak,
net als interne geneeskunde en chirurgie.”
Uitstralen
Dat laatste is belangrijk bij jonge studenten, vindt Frans
Groeneveld. “Juist dat wetenschappelijke is waarom veel
studenten dokter willen worden. Ze willen uitzoeken wat er
mis is met een patiënt en dat probleem vervolgens oplossen.
Die sfeer moet dan ook het vak huisartsgeneeskunde uit
stralen. Ik liet ze bijvoorbeeld literatuurvergelijkingen maken
naar de vraag welke antibiotica het beste paste bij een
bepaalde aandoening. Zoek het maar uit. Leg het maar uit.
Veel studenten gingen er, zeker in mijn begintijd op de
universiteit, ook vanuit dat huisartsen alleen maar ‘kleine
dingen’ mochten doen. Mijn antwoord toen (en nu): grote
dingen beginnen vaak klein. Het is juist de kunst om bij
vage klachten of buikpijn toch dat coloncarcinoom eruit te
halen. Omgaan met emoties is voor een huisarts ook heel
belangrijk. Maar mijn ervaring is dat je dat in de basisopleiding
beter wat later aan de orde kan laten komen. Tijdens de coschappen bijvoorbeeld. Pijn en verdriet spreekt jonge
mensen nu eenmaal wat minder aan dan ‘puzzelen’.”

Klinisch redeneren
De meer wetenschappelijke aanpak binnen de vakken
huisartsgeneeskunde leidde in 1999 tot het opzetten van
het vak klinisch redeneren. Frans Groeneveld: “Een internist
behandelt een maagzweer. Een chirurg opereert een
blindedarm. Maar bij een huisarts komt de patiënt niet
binnen met de mededeling: ik heb een maagzweer of een
blindedarm. Hij komt met een klacht. Het is dan aan de
huisarts om vanuit die klacht te komen tot de juiste diagnose.
We hebben dus casussen geschreven voor de studenten.
Ik ben moe. Ik heb pijn aan mijn been. Mijn oog ziet geel.
Enzovoorts. De studenten moesten dan thuis aangeven
hoe ze hiermee om zouden gaan.”

“Bij de huisarts komt de patiënt niet
binnen met een maagzweer of een
blindedarm, maar met een klacht.”

behandeld zouden moeten worden. Welke vragen moeten
worden gesteld. Welke vervolgvragen. Welke onderzoeken
moeten worden gedaan en/of aangevraagd. Welke niet.
Noem maar op. Studenten bouwen op die manier associaties
op tussen klachten en ziektebeelden. Als ze later huisarts
worden, kunnen ze daar profijt van trekken doordat ze sneller
de juiste diagnose kunnen stellen.”
Frontlinie
Klinisch redeneren is volgens Frans Groeneveld niet voorbe
houden aan huisartsen. “In feite moet elke dokter zo denken
en handelen. Maar huisartsen staan wel in de frontlinie. De
meeste anamneses en diagnoses vinden in de eerste lijn
plaats. Ik heb in het begin erg mijn best gedaan om andere
specialisten te laten meewerken aan deze lessen. Dat is ook
wel gelukt, maar sommige van hen voelden zich daarbij erg
onzeker. Die waren zo gespecialiseerd in, ik noem maar wat,
alvleesklierchirurgie bij kanker, dat ze die algemene bril niet
goed meer konden opzetten.”

Geanalyseerd
De antwoorden van de studenten gingen via de computer
naar de docent. “In een kleine groep van twaalf studenten
werd dan de volgende dag met elkaar geanalyseerd hoe de
patiënten in deze casussen het best gediagnosticeerd en
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Buikpijn
Een casus die Frans Groeneveld veel gebruikte was die van
een vrouw van middelbare leeftijd met bloedarmoede en
buikpijn. “Dat kan van alles zijn. Een blindedarm, een ge

tordeerd ovarium, een urineweginfectie, een spastische dikke
darm, noem maar op. In mijn casus was het eierstokkanker.
Moet een gynaecoloog die les dan niet geven, vroegen
specialisten vervolgens aan mij. Juist niet, antwoordde ik
dan. Een gynaecoloog kan bij die patiënt in twee stappen
de juiste diagnose stellen. Een huisarts moet echter niet
alleen rekening houden met dat ziektebeeld dat bij deze
klacht het meeste voorkomt, maar eveneens met wat het in
dit specifieke geval óók zou kunnen zijn. Overigens, die
gynaecoloog kan die diagnose alleen maar zo snel stellen
omdat andere zorgverleners, de huisarts voorop, andere
diagnoses al hebben uitgesloten.”
Olievlek
Het vak klinisch redeneren heeft zich sinds 1999 als een
olievlek verspreid over de basisopleiding. “We begonnen
ermee in het derde jaar van de opleiding, daarna volgde
het tweede en het eerste”, blikt Frans Groeneveld terug.
“Bij het invoeren van de bachelor/master structuur hebben
we het ook in het vierde jaar ingevoerd. Het is een leuk vak
om te geven en een goede manier om studenten te laten
zien hoe boeiend het beroep huisarts is. Bij de studenten is
het vak klinisch redeneren heel goed gevallen. Ze hebben
me vanwege dat vak in 2012 uitgeroepen tot docent van
het jaar. Dat vond ik wel een mooie erkenning. Overigens,
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ook in Maastricht hebben ze al ruim tien jaar een verge
lijkbaar vak. Daar noemen ze het ‘probleemgeoriënteerd
onderwijs’. En op andere faculteiten zie je de laatste jaren
dat ze ook vergelijkbare dingen aan het opzetten zijn.”
Op zoek
Elk jaar deden zo’n 360 studenten een co-schap huisarts
geneeskunde. “Dat betekent dat we altijd op zoek waren
naar huisarts-docenten om deze co-assistenten te bege
leiden. We proberen het hen ook aantrekkelijker te maken
door twee keer per jaar terugkeeravonden te organiseren.
Die gingen dan over vragen als ‘Hoe geef je feedback?’ en
‘Hoeveel zelfstandigheid kan een co-assistent aan?’ Een
probleem was dat veel van deze huisartsen na een paar jaar
de overstap maakten naar de beroepsopleiding en dan aios
gingen begeleiden. Dat zagen ze dan toch als hoger. Wij
probeerden ze er dan toe te bewegen om tussendoor nog
een co-assistent te begeleiden als er eens een paar maanden
geen aios was. Soms meldden huisartsen zich natuurlijk ook
spontaan aan als docent of begeleider van co-assistenten.
Ik weet nog heel goed dat twee collega’s in het gezond
heidscentrum tegen mij zeiden: ‘Jij wordt zo gelukkig van je
werk met co-assistenten, ik wil ook de opleiding in.’”

Vijftig
Recentelijk heeft de faculteit geprobeerd om aios direct aan
co-assistenten te koppelen. “We constateerden dat heel
veel jonge studenten tijdens hun co-schap huisartsgenees
kunde terechtkwamen bij huisartsen die boven de vijftig
waren. Dat is niet altijd een goed en aansprekend voorbeeld.
In ziekenhuizen worden co-assistenten gekoppeld aan aios.
Dat hebben wij ook geprobeerd in te voeren in 2009. Ze
gaan dan gezamenlijk de huisartsenpraktijk in. Het gaat nog
niet om grote aantallen, maar ik verwacht dat het in de
toekomst beter gaat lopen. Een aanvullend voordeel is
natuurlijk dat aios al in een vroeg stadium wordt geleerd
hoe ze onderwijs moeten geven en dat ze onderwijsminded worden. Dat kan de bereidheid om later coassistenten en aios in hun eigen praktijk te begeleiden
alleen maar vergroten.”
Voorbereiden
In vergelijking met de huidige situatie heeft Frans Groeneveld
zichzelf begin jaren zeventig een stuk minder grondig kunnen
voorbereiden op zijn toekomstige werk dan huisartsen in
opleiding vandaag de dag. “Dat is ongetwijfeld zo. Toch is
de basis gelegd in dat half jaar van mijn opleiding. Daar
heb ik echt veel geleerd. Daar komt bij dat basisartsen in
die tijd wisten dat ze na hun artsexamen meteen voor de
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leeuwen werden gegooid als huisarts. We probeerden ons
daarop voor te bereiden. Zo maakten we boekjes waarin
stond wat je wanneer moest doen bij welke aandoening.
Basisartsen van nu hoeven dat soort dingen veel minder te
doen, omdat ze weten dat ze toch nog drie jaar de beroeps
opleiding gaan volgen. Wat op zich uiteraard een goede
zaak is, begrijp me niet verkeerd.”
Kerkhof
Huisartsen die huisarts werden voor de huisartsenopleiding
bestond, hebben het vak vooral door schade en schande
geleerd, stelt Frans Groeneveld. “Ik heb gelukkig geen
eigen kerkhof, zoals dat heet. Je bent in de begintijd wel
wat gespannen. Zie ik niets over het hoofd? Doe ik dat wel
goed? Maar je kon daarover praten met collega’s. Ik was de
jongste in ons gezondheidscentrum, waar zeventien ervaren
huisartsen rondliepen. Daarnaast probeerde je zoveel
mogelijk nascholingen te volgen. Je hebt natuurlijk ook de
flair van een jong mens. Na een jaar of drie of vier werd ik
relaxter. Wat niet betekent dat je nooit fouten maakt. Ik heb
een keer een hartinfarct gemist. Die patiënt is overleden.
Dat was heel zwaar voor de familie en ook voor mij. Nu kun
je een ECG laten maken en zijn er andere testen. Dat kon
toen allemaal nog niet. Maar goed, het is meer dan
duidelijk dat ik die patiënt niet goed heb ingeschat. De

familie is overigens wel patiënt bij mij gebleven. Dat zegt
ook wel iets.”
Nalatigheid
Van patiënten die gaan verhuizen, heeft Frans Groeneveld
vaak de vraag gekregen waar ze op moeten letten bij het
vinden van een goede nieuwe huisarts. “Ik zeg dan altijd: als
een dokter zegt dat hij nooit fouten maakt, moet je vooral
een andere nemen. Kijk, je hebt gemiste diagnoses en je hebt
nalatigheid. Bij een gemiste diagnose heb je je volgens de
regels van de kunst gedragen, maar was de natuur te grillig.
Nalatig ben je als je ‘s nachts gebeld wordt over een baby
van drie weken met veertig graden koorts en dan zegt
‘Geef maar een paracetamolletje en kom morgenochtend
langs’. Zo’n kind moet je zien. En dan moet je ook nog op
passen dat je er niet zo vroeg bij bent dat de symptomen
van een hersenvliesontsteking nog niet duidelijk zichtbaar
zijn. Bij twijfel daarover moet je het kind een uur later dus
nog een keer zien.”
Verwarring
Naar eigen zeggen heeft Frans Groeneveld ‘altijd ontzettend
zijn best gedaan’ om zoveel mogelijk studenten voor de
beroepsopleiding huisartsgeneeskunde te laten kiezen.
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“Ik kan me nog een studente herinneren die oogarts wilde
worden, maar tegen mij zei dat ze na haar co-schap bij de
huisarts helemaal in verwarring was gebracht. Dat noemde
ik dan het begin van wijsheid… Een andere student bleek
al gepromoveerd te zijn in de genetica. Maar ze wilde geen
klinisch geneticus worden omdat ze niet de rest van haar
leven in een laboratorium met reageerbuizen wilde bezig zijn.
Ik heb later nog een mail van haar gehad waarin ze schreef
dat ze zo blij was dat ze huisarts was geworden. Nu had ze de
hele dag contact met mensen. Ze vond dat het vak helemaal
bij haar paste. Huisarts zijn ís ook een fantastisch vak. Zwartwit gezegd: een specialist behandelt een ziekte en daar zit
dan nog een velletje mens omheen. Een huisarts is bezig
met mensen die ziek kunnen worden en in dat geval ben je
dokter.”
Ontroerd
Frans Groeneveld is voorgedragen voor de Emiel van der
Doesspeld door zijn collega met wie hij toen 35 jaar in de
maatschap zat. “Ik was echt ontroerd. Emiel van der Does
was een van de docenten toen ik dat half jaar de huisartsen
opleiding volgde. Een ontzettend inspirerende man. Het is
zeker ook door hem dat ik huisarts ben geworden. Hij is me
de speld zelf komen opspelden.” Alle huisartsen in Krimpen
aan den IJssel zijn sinds begin 2012 gevestigd in een nieuw

gebouw. “Het is het grootste gezondheidscentrum van
Nederland, compleet met laboratorium, apotheek, fysio
therapie, gezinshulp, röntgenapparaat en uitgebreide
buitenpoli van het ziekenhuis, noem maar op. Het is echt
heel mooi geworden.”
Kaartjes
Zelf heeft Frans Groeneveld er helaas maar een half jaar
kunnen werken. “Toen werd bij mij een ziekte geconsta
teerd. We hebben in de maanden daarna honderden
kaartjes, bloemen en flessen wijn gekregen. Echt hart
verwarmend. Na 36 jaar ben je natuurlijk ook echt familie
dokter geworden. Ik heb stervensbegeleiding gedaan bij
mensen bij wie ik ook de bevallingen heb begeleid. Het is
een voorrecht dat je zo dicht bij mensen hebt mogen staan
dat je nu al die warme belangstelling krijgt. Ik denk dat mijn
ziekte het einde van mijn carrière gaat zijn. Ik sta voor mijn
gevoel nu te dicht bij de mensen. Durven ze nog wel kritiek
te uiten als ik weer aan de slag zou gaan als huisarts?
Durven ze nog met kleine klachten te komen? Ik ben bijna
64. Dat is toch iets heel anders dan wanneer zoiets je
overkomt op je 54e. Ik heb een goede opvolger. Ik heb er
wel vrede mee.”
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Bert Prins

Wanneer 2011
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Waarom

Stimuleren huisartsenzorg (ook via en binnen de CHPR)

Waar

In de klerenkast

De eerste
niet-huisarts
Een huisartsenpost opzetten met wel vijftig huisartsen.
Een roekeloze zaak, vond de LHV eind jaren negentig.
Zeven jaar later waren huisartsenposten overal in
Nederland de norm voor het kunnen garanderen van
huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekeind.
Mede dankzij Bert Prins.
Van oorsprong is Bert Prins, zoals hij het zelf noemt, ‘een
P&O-mens’. “Ik heb jarenlang gewerkt in de personeels- en
organisatiesector, onder andere in buurtcentra en in de
kunstzinnige vorming. Ik was ook heel lang hogeschool
docent op het gebied van human resources. In 1981 werd ik
parttime coördinator van een gezondheidscentrum. Ik ben
nooit meer weggegaan uit de gezondheidszorg.” Na vijftien
jaar bij het gezondheidscentrum te hebben gewerkt, werd
Bert Prins beleidsmedewerker bij de DHV. “Eind jaren negen
tig was een interessante tijd om projecten en initiatieven van,
voor en met huisartsen te ondersteunen. HOED-vorming,
gezamenlijke huisvesting, praktijkondersteuners, professiona
lisering van de assistentes, nadenken over andere manieren
om de ANW-diensten in te richten, er speelde van alles.”
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Ingrijpend
In de vijftien jaar dat hij inmiddels met en voor huisartsen
werkt, is de huisartsenzorg ingrijpend veranderd, constateert
Bert Prins. “In de jaren negentig was het vooral een soort
eilandenrijk van self-supporting éénpitters. Maar er werd al
wel steeds meer over de schutting gekeken. Het besef brak
door dat samenwerking in grotere verbanden de beroeps
groep als geheel ten goede zou komen. Je bent dan ook
makkelijker aanspreekbaar voor andere partijen. Dat betekent
natuurlijk dat het individu zich op sommige punten moest
schikken naar de norm van de groep. Dat was niet altijd even
makkelijk. Huisartsen waren zeker toen naast hoogopgeleide
professionals, ook erg individualistisch ingesteld.”
Speld
De afgelopen acht jaar heeft Bert Prins als directeur van de
Centrale Huisartsenposten Rijnmond (CHPR) bijgedragen aan
deze toenemende samenwerking. “Maar het is niet omdat ik
directeur van de CHPR was, dat ik de Emiel van der Doesspeld
heb gekregen. Ik heb heel goed geluisterd naar wat er is

gezegd toen de prijs mij werd uitgereikt. Het ging om mijn
bijdrage aan de huisartsenzorg en in het bijzonder de
manier waaróp ik daar met huisartsen aan werk. Dat ik hen
heb kunnen stimuleren om samen te werken, was daarbij
heel belangrijk. En ja, natuurlijk, ik heb dat ook gedaan
vanuit mijn positie als directeur van de huisartsenposten. Ik
moet zeggen dat ik zeer vereerd was toen ik hoorde dat ik,
als eerste niet-huisarts, de prijs zou krijgen. Dat ben ik
eigenlijk nog steeds.”
Illustratie
De oprichting van huisartsenposten is volgens Bert Prins
een mooie illustratie van de toegenomen samenwerking
tussen huisartsen onderling enerzijds en samenwerking met
andere organisaties en beroepsgroepen anderzijds. “Ik weet
nog heel goed dat we in gesprek gingen met het toenmalige
Zuiderziekenhuis. We waren na afloop helemaal verrast
omdat ze ons graag zagen komen met ons huisartsenpostje.
Dat wisten we helemaal niet. We kregen in het begin gratis
vier ruimtes van het ziekenhuis. In latere jaren hebben we
wel huur betaald, maar ver beneden de marktwaarde. Het
ziekenhuis zorgde zelfs voor de inrichting, tot en met de
koffiezetmachine aan toe.”
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Relatie
Ook andere ziekenhuizen bleken heel graag met huisartsen
een goede en inhoudelijke relatie op te bouwen die verder
ging dan het geven van bijscholingen. “Dat werd makkelijker
toen huisartsen zich gingen organiseren in grotere verbanden.
Dat er meer en beter met de huisartsen gepraat kon worden,
is heel goed geweest voor het maatschappelijke bewustzijn
over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Het was ook in die
tijd dat het inzicht doorbrak dat de huisartsen als poort
wachters maar drie procent van het budget voor de gezond
heidszorg kostten, maar door hun verwijs- en voorschrijfgedrag
een veel groter percentage van de totale kosten bepaalden.”
Doortastend
De huisartsenposten werden begin 1998 tegelijkertijd op
drie plaatsen in Rotterdam opgericht. “Op Zuid gingen ze
het verst. Daar verzorgde de nieuwe huisartsenpost vanaf
de eerste dag alle avond-, nacht- en weekenddiensten. Zelf
vonden ze dat ze consequent bezig waren. Anderen vonden
het roekeloos. De LHV probeerde het zelfs tegen te houden,
onder andere door kritische vragen te stellen. In hun lande
lijke richtlijn inzake beschikbaarheid en bereikbaarheid
buiten kantooruren hadden ze staan dat het aantal patiënten
in een waarneemgroep nooit meer dan 20.000 mocht zijn.
Dat moest vooral zo blijven, vonden ze.”

Voorzichtiger
In Rotterdam-Noord begonnen ze voorzichtiger en ver
zorgden twee huisartsenposten alleen de nachtdienst van
elf uur ‘s avonds tot acht uur ‘s ochtends. “Maar ook in
Noord kwamen de avond- en nachtdiensten er het tweede
jaar al bij”, blikt Bert Prins terug. “Huisartsengroepen konden
modulegewijs instappen. Steeds meer groepen deden dat.
In het begin betaalden huisartsen die meededen zo’n
14.000 euro per jaar. Veel geld. En ze kregen in die tijd niets
voor alle verrichtingen die ze ‘s avonds, ‘s nachts en in het
weekend deden. In het abonnementstarief zat wel een
vergoeding voor beschikbaarheid buiten kantooruren, maar
die bedroeg natuurlijk geen 14.000 euro.”
Beschikbaar
Dat steeds meer huisartsen mee begonnen te draaien in
de huisartsenposten had volgens Bert Prins te maken met
veranderingen binnen de beroepsgroep. “Vroeger woonde
de huisarts boven zijn praktijk en nam zijn vrouw de telefoon
op. Dat was aan het eind van de 20e eeuw steeds minder
het geval. In een waarneemgroep van zes of zeven huis
artsen had je toch al snel één avond en één nacht per week
dienst. Als een huisarts niet vlakbij de praktijk woonde, sliep
hij er vaak op een bedje. En meestal werd er dan niet eens
gebeld. Of één keertje, precies midden in de nacht. Om de
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veertien dagen moesten huisartsen bovendien een heel
weekend thuis zijn en konden ze niet drinken. Die druk om
altijd maar beschikbaar te zijn werd door steeds meer
huisartsen als te hoog ervaren.”
Randgemeenten
Door mee te doen aan de huisartsenpost hoefden huisartsen
in veel gevallen nog maar één avond en nacht per maand
beschikbaar te zijn. “Je zag in die tijd veel huisartsen naar
randgemeenten verder van de praktijk verhuizen. Dat was
geen toeval. Er werd ook steeds meer samengewerkt in
HOED-en of gezondheidscentra. Dat zijn allemaal ontwikke
lingen die nauw met elkaar te maken hebben. Die ene avond
en nacht per maand moesten huisartsen daadwerkelijk op
de huisartsenpost aanwezig zijn. Dat was voor een deel van
de huisartsen best even slikken. ‘Hoezo aanwezig zijn? Ik
woon drie straten verder en ik heb mijn pieper toch bij mij’,
vond een deel van de huisartsen. Het is de verdienste
geweest van DHV-bestuurder Anjo Beek dat er hele duidelijke
spelregels zijn vastgelegd voor de huisartsenposten. Nu vindt
iedereen het normaal dat je op de huisartsenpost bent als je
dienst hebt. Er is over het algemeen ook genoeg te doen.”

Nachtdienst
Als een huisarts vroeger nachtdienst had gehad en er was
een patiënt van een collega in de waarneemgroep langs
geweest, dan fietste hij vaak voor acht uur even langs de
praktijk van die collega om een kaartje in de bus te stoppen.
“De huisartsenposten in Rotterdam startten met gemiddeld
zo’n vijftig huisartsen. Dan moet je dat soort dingen natuur
lijk anders regelen. Gelukkig was er elektronisch steeds meer
mogelijk. We hebben daar fors op ingezet. We hebben ook
vanaf het begin een best grote pool gehad met assistentes
voor ondersteunend werk. Die hebben we zelf getraind en
geïnstrueerd, onder andere om de binnenkomende tele
foontjes te triageren.”
Paracetamol
Inmiddels kunnen de doktersassistentes veertig procent van
alle meldingen zelfstandig afhandelen. Bert Prins: “Om maar
een klassieker te noemen: ‘Geef uw dochter een paracetamol
en belt u vooral terug als de koorts stijgt’. Die ouders zijn
daarmee echt geholpen. Hun ongerustheid is door een
professionele hulpverlener, de daarvoor opgeleide dokters
assistente, grotendeels weggenomen. De assistentes zijn
overigens ook expliciet getraind op óndervraging. Als
iemand begint met ‘Ik bel wel, maar misschien kan ik beter
tot morgen wachten’, is dat voor de assistente juist een
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alarmbel van de eerste orde en een reden om extra door te
vragen. Vergelijk het met de spreekwoordelijke boer die dood
is als je aankomt. Er zijn nog meer ziektebeelden waarbij
extra doorgevraagd wordt. Oorpijn bijvoorbeeld. Dat kan
een symptoom zijn van hersenvliesontsteking. Uiteraard
noteren de assistentes alles elektronisch op een dusdanige
manier dat de huisarts, al dan niet met de auto op weg naar
een visite, op zijn computerscherm in één oogopslag kan
zien of er bij die patiënt iets raars aan de hand lijkt te zijn.”
Chauffeurs
De huisartsenposten hebben er vanaf het begin voor
gekozen om chauffeurs te laten rijden bij visites. “Het
werkgebied van een huisartsenpost is veel groter dan de
vertrouwde eigen wijk van de waarneemgroep en je wilt
niet dat een huisarts met een wegenatlas op schoot de weg
moet gaan zoeken. Tomtoms bestonden nog niet. Daarnaast
kunnen de afstanden best groot zijn, zeker als ‘s nachts de
satellietpost in Hellevoetsluis gesloten is. In de binnenstad
van Rotterdam kan het dan weer heel wenselijk zijn dat je
als dokter voor de deur wordt afgezet zonder je te moeten
bekommeren om het vinden van een parkeerplaats. Of het is
juist prettig dat de chauffeur mee naar binnen gaat als uit de
melding niet duidelijk werd wat de huisarts precies achter die
voordeur zou aantreffen. We hebben de chauffeurs allemaal

“De huisartsen hebben toch maar laten
zien dat ze het allemaal konden
organiseren met de huisartsenposten.
127.743 consulten per jaar,
104.440 telefonische consulten en
24.359 visites. Dat is niets niks.”
opgeleid. Ze kunnen injecties klaarmaken, kennen de hele
dokterskoffer en helpen bij reanimaties. Ze hebben ook een
speciale opleiding gekregen om te mogen rijden met een
zwaailicht.”
Verbazingwekkend
Zeven jaar na de oprichting van de eerste huisartsenposten
waren alle huisartsen in Rotterdam en omgeving erbij aan
gesloten. “Dat is eigenlijk verbazingwekkend snel gegaan”,
stelt Bert Prins vast. “Ik noemde dat in die tijd wel ‘veranderen
met honderden huisartsen tegelijk’. De pioniers sprongen,
ondanks hun gedegen voorbereiding, toch een beetje in
het diepe. De groepen na hen konden veel van hen leren.
Bovendien werd de financiering van de huisartsenposten
steeds beter georganiseerd. In Rotterdam is bij het opzetten
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van de huisartsenposten gebruik gemaakt van geld van het
Fonds Achterstandswijken (FAW). Dat was een voorbeeld
van bestuurlijke inzet en visie van Anjo Beek, want ook huis
artsen in een nieuwbouwwijk profiteerden daar dus van.”
Zelfbewuster
Dat de huisartsen in staat bleken om hun vertrouwde werk
wijze zo snel los te laten en te komen tot succesvolle grote
samenwerkingsverbanden heeft de beroepsgroep volgens
Bert Prins zelfbewuster gemaakt. “Ze waren trots op zichzelf en
ik denk dat dat terecht was. Ze hebben toch maar laten zien
dat ze het allemaal konden organiseren. 127.743 consulten
per jaar, 104.440 telefonische consulten en 24.359 visites.
Dat is niet niets. En het mooie is: we hebben het zo opgezet
dat er geen prikkels zijn ontstaan om patiënten uit de dage
lijkse praktijk naar de ANW-diensten te verplaatsen. Huisartsen
worden ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend niet per ver
richting betaald, maar per uur. Niks geen landjepik of brood
roof dus. Dit heeft tot gevolg gehad dat de huisartsenposten
zich vanaf het begin hebben gericht op verbetering van de
kwaliteit.”

Ziekenhuizen
De acute keten is daardoor in Rotterdam en omgeving - en
niet alleen daar - heel goed geregeld, vindt Bert Prins. “Alle
vier de huisartsenposten staan bij ziekenhuizen en werken
daar goed mee samen. Assistentes van de post kunnen direct
communiceren met de meldkamer. Als de huisarts van de
huisartsenpost ‘s nachts onderweg is naar een spoedgeval
en er komt nog een spoedmelding binnen, dan gaat de
ambulance. De samenwerking met de ziekenhuizen bij
opnames met een spoedeisend karakter is perfect geregeld.
De samenwerking met de spoedeisende hulp op zich laat
een wisselend beeld zien. In bepaalde situaties moet daar
nog wat verbeterd worden. Desalniettemin vind ik dat we
trots mogen zijn op wat er gerealiseerd is in de acute keten.”
Overleden
Het gaat natuurlijk niet altijd zoals het moet gaan. “Er is
ruim twee jaar geleden een kindje van anderhalf overleden
in de wachtkamer. Zo’n vreselijke gebeurtenis werkt heel
lang na bij iedereen die daarbij betrokken was. De meeste
inschattingsfouten leiden echter niet tot waarneembare
gevolgen. Er zijn een paar keer per jaar ook wel incidenten
aan de balie. Dan wordt er iets tegen de glazen wand ge
gooid. We hebben het zelfs al meegemaakt dat een assistente
telefonisch werd bedreigd met de mededeling dat ze wisten
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wanneer haar dienst afgelopen was en dat ze haar zouden
opwachten. Dat gebeurde vervolgens niet, maar toch.”
Verantwoordelijk
Het werken in huisartsenposten heeft volgens Bert Prins
geleid tot meer inhoudelijke samenwerking. “Als je als
beroepsgroep gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de
nachtdienst, dan is het ook makkelijker om elkaar aan te
spreken op de vraag hoe de zorg eruit zou moeten zien.
Dat is natuurlijk een moeilijk spanningsveld, want een huis
arts blijft tegelijkertijd verantwoordelijk voor wat hij of zij
doet in de spreekkamer. De NHG-standaarden hebben ook
geleid tot meer standaardisering van de huisartsenzorg. Net
als de grote netwerken die de afgelopen jaren zijn opgericht
voor ketenzorg op gebieden als astma, COPD en diabetes.
Als je eenmaal begint met organiseren, dan kun je eigenlijk
niet meer stoppen. Sommige huisartsen zeggen: als ik dat
had geweten, was ik die samenwerking nooit aangegaan. Ik
zeg: dit maakt de beroepsgroep alleen maar sterker.”
Kwaliteitseisen
Bert Prins verwacht dat huisartsen in de toekomst steeds
meer met kwaliteitseisen te maken gaan krijgen. “Ik vind
dat ook niet slecht. Je kunt daardoor laten zien wat de

kritische kwaliteitskenmerken van de beroepsgroep zijn. Ik
blijf het als mijn taak zien huisartsen daarbij te ondersteunen
en stimuleren, zodat ze de betere maatschappelijke plek
krijgen die ze naar mijn mening verdienen. Er is de afge
lopen decennia heel veel samenhang in de samenleving
verdwenen. De kerk, maatschappelijk werk en familiebanden
geven veel minder steun dan vroeger. Maar de huisarts is er
nog en biedt een plek waar een burger kan zeggen: ‘Ik heb
problemen thuis, weet jij waar ik terecht kan?’. Dat moet
vooral zo blijven. Huisartsenzorg is een ongelooflijk belangrijke
steunbeer in ons maatschappelijk bestel. Dat wordt helaas
nogal eens vergeten.”
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Hoe het begon 
id 
Een speld voor de saamhorighe
Rob Duiverman

Het begin van de 21e eeuw was een moeilijke tijd voor
huisartsen. Het DHV-bestuur vond dat het saamhorig
heidsgevoel van de huisartsen in de regio Rotterdam wel
een steuntje in de rug kon gebruiken. Ze bedachten een
speld…
Rob Duiverman was voorzitter van de Regionale Huisartsen
Vereniging ‘Aan den IJssel’ toen die rond 1990 opging in
de Districts Huisartsen Vereniging Rotterdam. “Ik kwam
daardoor automatisch in het DHV-bestuur. In 2000 werd ik
voorzitter en dat ben ik vier jaar gebleven. In die tijd werd
de Plaatselijke Huisartsen Vereniging Rotterdam formeel
opgeheven. In de IJssel-gemeenten hadden we nooit een
cent in kas. Maar de PHV Rotterdam was een hele oude
vereniging. Op hun rekening stond 100.000 euro. Opgebracht
door Rotterdamse huisartsen die altijd keurig hun contributie
hadden betaald. Ze hebben bij hun opheffing het hele bedrag
aan de DHV geschonken. Onvoorwaardelijk, eigenlijk. Wij
hebben toen besloten dat we met dat geld iets bijzonders
zouden gaan doen.”
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Witte plekken
Huisartsen hadden het zwaar in de tijd dat Rob Duiverman
DHV-voorzitter was. “Vooral in de grote steden was het
moeilijk opvolgers te vinden. Er ontstonden zogeheten
‘witte plekken’ in Rotterdam: gebieden waar geen huisarts
meer was. De toename van het aantal zorgvragen drukte
ook zwaar op de Rotterdamse huisartsenpraktijken. Wij
probeerden het voor huisartsen aantrekkelijker te maken zich
in de stad te vestigen. Zo kregen we bij de gemeente voor
elkaar dat nieuwe huisartsen een gratis parkeerkaart kregen.
Dat scheelde hen 2000 euro per jaar. Ook werd er een
tijdelijk budget vrijgemaakt door de gemeente en Zilveren
Kruis om huisartsenpraktijken goedkoop te vestigen in
leegstaande panden van de gemeente.”
Saamhorigheidsgevoel
Het gevolg van al deze problemen en uitdagingen was een
groot saamhorigheidsgevoel onder de huisartsen. “Dat was
wel mooi. Gingen we met 120 huisartsen protesteren in het
hoofdkantoor van Zilveren Kruis om ervoor te zorgen dat zij

de huisartsenposten zouden gaan financieren. De DHV
heeft in die tijd ook een project opgezet om van de huisarts
weer de spil in de buurt of de wijk te maken, Dokter Spil
heette dat. Voor een deel was dat ook bedoeld om huis
artsen meer zelfvertrouwen te geven. Een klein voorbeeld.
Huisartsen hadden in die tijd misschien wel honderd formu
lieren in hun praktijk liggen van specialisten, ziekenhuizen
en laboratoria. Alleen met hun formulier kon je iets bij ze
gedaan krijgen. Wij zeiden: weg ermee. Een huisarts is
toch zeker baas in zijn eigen praktijk? Wij maakten zelf
één formulier, zetten dat in de computer en de huisartsen
regelden voortaan met dat formulier alle aanvragen en
verwijzingen.”
Opgelost
Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006, de intro
ductie van de praktijkondersteuner en de komst van de huis
artsenposten werd een groot deel van de problemen volgens
Rob Duiverman opgelost. “Werken in de stad werd daar
door weer een stuk aantrekkelijker. De witte plekken in de
stad verdwenen. Maar dat het die kant op zou gaan, wisten
we een paar jaar daarvoor natuurlijk nog niet. Wij vonden in
die tijd als DHV-bestuur dat we die onverwachte 100.000
euro moesten gebruiken voor iets dat het saamhorigheids
gevoel zou vergroten. We besloten het geld op de bank te
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zetten en de 5% rente elk jaar als prijs uit te keren aan een
huisarts of een organisatie die veel had betekend voor de
huisartsgeneeskunde in de regio Rotterdam. Je wilt dan
natuurlijk niet alleen geld geven. We kwamen er al snel op uit
dat er een speld bij moest horen. Een van de secretaresses
kende een bedrijfje, Artison, dat dat kon ontwerpen en
maken.”
Erasmusbrug
Het werd een zilveren speld met een esculaap die zich om de
Erasmusbrug heen kronkelt. “We vonden het meteen mooi.

Het was een symbool voor alle Rotterdamse huisartsen. Je
herkent het meteen als iets Rotterdams en als iets gemeen
schappelijks. Toen kwam het volgende probleem. We vonden
dat we de speld aan iemand moesten opdragen. Maar aan
wie? Veel huisartsen blijven hangen in de stad waar ze
gestudeerd hebben. Je krijgt tijdens je studie en tijdens de
huisartsenopleiding toch een band met een stad. De eerste
hoogleraar huisartsgeneeskunde die huisartsen ging opleiden
in Rotterdam was professor Van der Does. Iedereen kende
hem. Ik heb zelf in 1974-1975 zijn befaamde lessen gevolgd
waarbij wij aios op een scherm de consulten van huisarts
Van der Does één verdieping lager rechtstreeks konden
volgen.”
Stijl
Emiel van der Does had volgens Rob Duiverman ook een
eigen stijl van huisarts-zijn. “Hij praatte veel met zijn patiënten,
wilde alles van hen weten. Een echte familie-arts. Op die
manier kon hij goed inschatten wat ze zeiden en zorgde hij
ervoor dat hij, samen met de patiënt, de juiste beslissingen
kon nemen. Hij heeft hele generaties huisartsen zo opgeleid.
Vergeet niet, we hadden in die tijd nog niet de protocollen,
richtlijnen en standaarden waar huisartsen nu op kunnen
bouwen. Je moest het voor een flink deel hebben van je
kennis van de patiënt. Kortom, Emiel van der Does was naar
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de mening van het DHV-bestuur een voorbeeld, een boeg
beeld, een houvast en een uithangbord voor de huisartsen
in de regio Rotterdam. We wilden dus niet alleen de eerste
speld aan hem uitreiken, maar ook de prijs naar hem ver
noemen. Hij was er zeer vereerd mee. Hij heeft sindsdien
ook alle uitreikingen bijgewoond en elke keer de nieuwe
speldrager of -dragers toegesproken.”
Reglement
Het DHV-bestuur heeft ook een heus reglement opgesteld
rond het toekennen van de Van der Doesspeld. “Dat zal nu
nog wel ergens op het kantoor van LHV-Bureau WestNederland liggen”, lacht Rob Duiverman. “In dat reglement
staat niet alleen voor wie de prijs wel bedoeld is, maar ook
voor wie niet. We hebben namelijk bestuurswerk uitgesloten.
Ik weet eigenlijk niet goed meer waarom. Misschien om te
voorkomen dat het bestuur de prijs in eigen kring zou gaan
uitreiken? We hebben ook vastgelegd dat je moet worden
genomineerd door een huisarts. En dat de prijs wordt
uitgereikt op de laatste ledenvergadering van het jaar.”
Eer
Het geldbedrag dat aan de speld is toegekend, is wel
verlaagd naar 1000 euro. Rob Duiverman: “Ik heb altijd

gepleit voor 5000 omdat ik vond dat het best wel een
behoorlijke prijs mocht zijn. Misschien maar gelukkig dat ik
mijn zin niet heb gekregen, want die 5% rente waar we in
het begin op rekenden, krijg je nu bij de bank natuurlijk
echt niet meer. Maar goed, 1000 euro is tenslotte niet niets.
En in de kern gaat het natuurlijk ook niet om dat geld. Het
is een eer als je de speld krijgt. En een manier om huis
artsen trotser te maken op elkaar en hun vak. Ik denk dat
het bestaan van de speld het saamhorigheidsgevoel bij de
huisartsen in de regio Rotterdam heeft vergroot en nog
steeds vergroot. Wat dat betreft was het instellen van de
speld een goede zaak.”
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De spelddragers bijeen. V.l.n.r. Frans Reynders, Hans van der Linde,
Emiel van der Does, Hans Harmsen, Leo de Hoog, Sylvie Lo Fo Wong,
Marcel Slockers en Govert Dorrenboom. Door omstandigheden waren
Bavo van der Poel, Frans Groeneveld en Bert Prins verhinderd.
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Quo vadis, 
Emiel van der Doesspeld? 
David Oei

Het zou in 2012 het tiende jaar zijn geweest dat de
Emiel van der Doesspeld zou zijn uitgereikt. Tijd voor
een pas op de plaats en een evaluatie, vond het kring
bestuur. Het ging te rade bij de spelddragers.
Een diner met alle mensen die ooit de Emiel van der Does
speld hadden ontvangen en het kringbestuur. Dat was de
setting waarin David Oei, sinds begin 2010 voorzitter van
het kringbestuur en daarvoor al jaren bestuurslid, graag
wilde discussiëren over de toekomst van de Emiel van der
Doesspeld. “We gingen dat gesprek open in. Het was hele
maal niet onze bedoeling om de prijs op te heffen. Wel wilden
we ons in het tiende jaar nadat de prijs was ingesteld zorg
vuldig beraden over de te volgen koers. Zijn we goed bezig?
Moet het helemaal anders? Moeten we in grote lijnen op de
ingeslagen weg verder? Zo ja, hoe zou dat het beste kunnen?
Welke verbeteringen zijn mogelijk? En ja, met wie kun je over
deze onderwerpen beter praten dan met degenen die de
speld ooit gekregen hebben? Liefst in een ontspannen setting.
We hebben de prijswinnaars en het bestuur dus uitgenodigd
voor een informeel diner, waarbij ieder zijn zegje kon doen.”
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Japan
Door ziekte moesten enkele spelddragers afzeggen, maar
een goede discussie heeft David Oei toch gekregen. “Alle
aanwezigen hebben echt meegepraat. Vaak zie je in een
vergadering of gesprek dat maar een beperkt aantal mensen
de boventoon voert en dat de rest redelijk of helemaal stil
blijft. Dat was die avond absoluut niet het geval. Tussen de
gangen door heeft iedereen een betoog gehouden. Daar
werd naar geluisterd. En vervolgens werd erover gediscus
sieerd. Door alle aanwezigen. Het leek een beetje op
besluitvorming zoals ik weet dat die in Japan gebruikelijk is.
In het Westen is het bij besluitvorming vaak argument tegen
argument, waarbij al dan niet duidelijk is dat sommige
argumenten wat minder valide zijn dan andere. Tijdens het
diner legden alle aanwezigen, zonder al te veel discussie er
over, verschillende soorten informatie op tafel. Langzamerhand
werd bij alle aanwezigen duidelijk waar het heen ging. Daar
was geen strijd over, dat was een logisch proces.”

Uniek
De vraag is dan: waar ging het heen? “In de eerste plaats
waren de aanwezigen het er allemaal over eens dat de prijs
in stand moet worden gehouden”, stelt David Oei. “Daar is
het bestuur het volmondig mee eens. De speld is iets unieks.
Voor zover wij weten bestaat er nergens in Nederland een
huisartsenkring die jaarlijks een prijs uitreikt aan iemand die
iets bijzonders heeft gedaan voor de huisartsgeneeskunde

De aanwezige spelddragers en bestuursleden, met de klok mee:
Emiel van der Does, Hans Harmsen, Frans Reynders, Sylvie van der Does,
Govert Dorrenboom, Marcel Slockers, Leo de Hoog, Guus Timmers,
Hans van der Linde, Sylvie Lo Fo Wong en David Oei.
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in die kring. Vervolgens kwam de discussie tijdens het diner
op toekomstige prijswinnaars. De afgelopen negen keer is
de prijs vooral gegaan naar huisartsen aan het eind van hun
loopbaan, die iets bijzonders hadden gedaan in hun werkzame
leven. Daar is natuurlijk niks mis mee. De aanwezigen vonden
echter dat de prijs ook prima kan worden uitgereikt aan een
hele speciale praktijkondersteuner of een superassistente.
De prijs zou volgens hen ook een aanmoedigingsprijs kunnen
zijn.”
Deuren
Het idee daarachter is volgens David Oei dat je op die manier
mensen met een groot potentieel kunt helpen hun grootse
plannen te verwezenlijken. “Verschillende prijswinnaars
zeiden dat het feit dat zij de speld hadden gekregen heel
veel deuren voor hen had geopend. Dankzij die prijs werd
beter naar hen geluisterd. De gesprekspartners gingen
ervan uit dat zij een achterban hadden bij de huisartsen. Ik
herken dat wel. Als iemand die de Emiel van der Doesspeld
heeft gehad iets tegen mij zegt, dan luister ik ook toch net
iets beter dan wanneer iemand die ik niet ken iets tegen me
zegt. Dat is misschien niet terecht, maar zo werkt dat nu
eenmaal.”

“De Emiel van der Doesspeld zou ook
een aanmoedigingsprijs kunnen zijn
zodat mensen met een groot potentieel
hun grootse plannen makkelijker
kunnen verwezenlijken.”

Opgave
Het is elk jaar weer een hele opgave voor het bestuur om
uit de voorgedragen kandidaten de prijswinnaar te
selecteren, stelt David Oei. “Zijn de prestaties van deze
persoon bijzonder genoeg? Zo ja, zijn die van een andere
kandidaat niet nog indrukwekkender? Daar zijn natuurlijk
ook geen vaste criteria voor. De aanwezigen tijdens het
diner opperden dat er een speciale commissie ingesteld
zou kunnen worden om de prijswinnaar te selecteren. Dat
idee heeft het bestuur overgenomen. De commissie zal
bestaan uit bestuursleden en spelddragers. Tijdens het
diner bood Leo de Hoog al aan om er zitting in te nemen.
Die gaan we het eerst benaderen.”
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Vinden
De commissie gaat ook een ander probleem rond het
toekennen van de Emiel van der Doesspeld oplossen,
hoopt David Oei. “We zijn voor het vinden van kandidaten
afhankelijk van huisartsen die iemand nomineren. Alle
aanwezigen waren het erover eens dat er voldoende
mensen zijn die de prijs verdienen. Het zou arrogant zijn om
te denken dat die kwaliteit er na negen spelduitreikingen
niet meer zou zijn. Maar huisartsen zijn natuurlijk niet elke
dag bezig met de vraag of collega X of Y in aanmerking zou
moeten komen voor de Van der Doesspeld. Als er een
aparte commissie voor de Van der Doesspeld bestaat die
ook bijdraagt aan de zoektocht naar kandidaten, gaat het
onderwerp onder de 450 huisartsen van onze kring meer
leven, verwachten wij. Hopelijk leidt dat tot nog meer en
nog betere nominaties. Hetzelfde effect hopen wij trouwens
te bereiken met het uitbrengen van dit boekje.

Colofon
Het boekje ‘Tien jaar Emiel van der Doesspeld - historie
en toekomst’ is uitgegeven door de LHV-Huisartsenkring
District Rotterdam naar aanleiding van het tienjarig bestaan
van deze Rotterdamse onderscheiding voor mensen die
iets bijzonders hebben betekend voor de huisartsgenees
kunde in de regio Rotterdam.
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