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VOORWOORD

U luistert, maar hoort u de ander ook?

Communicatie is een sleutelwoord in 
de huisartsenpraktijk; Communicatie 
met collega’s, met personeel, met externe 
partijen en natuurlijk boven alles com-
municatie met de patiënt. Belangrijk? 
Uiteraard, dat kan – en zal – niemand 
ontkennen.

Toch is er iets vreemds aan de hand in de 
zorgwereld en dat is dat er ogenschijn-
lijk voor veel partijen meer belang is om 
te zenden, dan om te ontvangen in het 
communicatieproces. Daar kunnen veel 
oorzaken aan ten grondslag liggen. Tijd 
(of beter, het gebrek daaraan), interesse, 
kennis en uiteraard verschillende belan-
gen. Toch is men zich er vaak niet van 
bewust dat hetgeen tweerichtingsverkeer 
zou moeten zijn in feite eenrichtings-
verkeer was, omdat men ‘op een eigen 
eilandje zit’.

Een voorbeeld uit de praktijk dat wij 
hebben opgevangen. Een huisarts die 
tegen een patiënt met hoge bloeddruk 
zegt dat deze wat moet minderen met 
zoutgebruik. De patiënt gaat naar huis 
en vervangt het normaal gebruikte zout 
door zeezout, in de volste overtuiging dat 
hiermee wordt voldaan aan hetgeen de 
huisarts heeft gezegd. Het is een duidelijk 
voorbeeld van de verschillende eilandjes 
waar de verschillende communicerende 
partijen zich op bevinden. Beide partijen 
denken goed te luisteren, maar horen 
niet wat de ander zegt.

Communicatie is dus cruciaal en daar 
kunnen we met zijn allen heel lang over 
communiceren, maar als we beginnen 
met goed te luisteren, valt daar in ieder 
geval de eerste winst te behalen. In deze 
editie doet HuisartsenService een voorzet.

Veel leesplezier!
Dirk-Jan Kruithof
Uitgever
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FOCUS Door   HuisartsenService

Wie in vervlogen tijden iemand aan 
de andere kant van het land wilde 
spreken, belde naar de telefoon-

centrale. Daar ging een vriendelijke juffrouw 
met snoertjes in de weer om de betreffende 
persoon aan de andere kant van het land te 
pakken te krijgen en communicatie tussen 
twee partijen tot stand te brengen. Anno 
2017 zijn de communicatiemogelijkheden 
sneller en efficiënter. Maar communiceren 
we ook beter? 

Het lijkt er op dat dit nog niet het geval is. 
Zéker in de zorg niet. Enige tijd terug nog 
kwam in het nieuws dat communicatie en 
informatievoorziening de achilleshiel zijn 
in de samenwerking tussen huisartsen en 
ziekenhuizen. De huisartsen zijn hier de 
partij die tegen de meeste communica-
tieproblemen oploopt, zo meldde onder-
zoeks- en adviesbureau MediQuest destijds. 
Voor het onderzoek zijn duizend huisartsen 
geraadpleegd, met als resultaat ruim 14.000 
oordelen verzameld over 11 specialismen in 
68 ziekenhuislocaties, uit de periode 2011 
tot en met 2013. Uit de resultaten blijkt dat 
volgens de deelnemende huisartsen medisch 
specialisten moeilijk bereikbaar zijn, dat 
specialistenbrieven te laat of zelfs helemaal 
niet komen en dat de wachttijden (te) lang 
zijn met betrekking tot bekendmaken van 
onderzoeksresultaten en de communicatie 
met het ziekenhuis. Zelfs binnen specialis-
men die nadrukkelijk bij ketenzorg (cardio-
logie, interne geneeskunde) betrokken zijn. 
“Wanneer zorgverleners samenwerken en 
de zorg hiermee doeltreffender inrichten, 
leidt dit tot betere kwaliteit van zorg, lagere 
kosten en een hogere patiëntveiligheid, bij-
voorbeeld door betere medicatieoverdracht”, 
zo stelde MediQuest-directeur Schaefer 
destijds over de resultaten. “De afstemming 
tussen verschillende zorgverleners is het 
gebied waar nog heel veel winst te behalen 
valt om de zorg kwalitatief beter en doelma-
tiger te maken.”

RESPECT TONEN
Anderzijds zijn er de patiënten die commu-
nicatieproblemen hebben met hun huisarts. 
In 2014 al stelden onderzoekers van het 
NIVEL en het AMC in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Health Expectations dat 
de helft van de patiënten barrières ervaart 
in een gesprek met een arts. Patiënten zijn 
doorgaans wel tevreden over gesprekken met 
hun arts of verpleegkundige, maar zeggen 
te zijn gebaat bij een ruggensteuntje voor 
het consult. Men wil niet lastig zijn, heeft 
het idee dat er te weinig tijd is of herinnert 
zich de vragen pas na het consult. Dit werd 
kort daarna onderschreven door onderzoek 
van promovenda Ligaya Butalid bij NIVEL. 
Butalid constateerde een discrepantie tussen 
hetgeen de patiënt wil van een huisarts en 
de manier waarop de huisarts zich opstelt. 
Daarvoor zijn 824 huisartsconsulten uit de 
dagelijkse praktijk onderzocht en afgezet 
tegen videobeelden die tussen 1977 en 2008 
zijn verzameld. Dit bewees hoe het commu-
nicatietraject tussen huisarts en patiënt is 
veranderd in de loop der jaren. Het bleek dat 
na de invoering van evidence based richtlij-
nen – de NHG-standaarden – in de praktijk, 
de huisartsen beter zijn gaan communiceren 
op het gebied van heldere medische infor-
matie en advies. Ook gaven huisartsen aan 
dat zij zich door de jaren heen meer bewust 
zijn geworden van psychosociale aspecten 
die mogelijk spelen bij fysieke klachten. Dit 
heeft echter niet geleid tot meer inlevingsver-
mogen. Uit de resultaten bleek namelijk dat 
patiënten vooral een arts willen die luistert, 
ondersteunt en respect toont. Uit het onder-
zoek bleek tevens dat de patiënt er ook deels 
debet aan is dat dit achterblijft; zij brengen 
hun zorgen niet altijd ter sprake en blijken 
minder mondig dan gedacht. “Patiënten 
blijven per definitie afhankelijk van de arts”, 
aldus Butalid. “Ze moeten daarom tijdens 
consulten voldoende ruimte krijgen om hun 
onzekerheid of angst te uiten. De huisarts 
moet niet alleen aandacht hebben voor de 
ziekte, maar vooral ook voor de zieke.”

OPRECHTE BEDOELINGEN
Dat laatste is een kenmerkend punt waarop 
veel communicatie stukloopt. Vaak zelfs 
onbedoeld. Want veel van de communica-
tieproblemen in de zorg (en met name die 
tussen huisarts en patiënt), zitten in het 
feit dat ze hetzelfde willen en in feite elkaar 
hetzelfde vertellen. Maar dat ze een andere 
taal spreken. De communicatie van artsen 
is vaak niet op de patiënt afgestemd. De arts 
is met zijn vak bezig en wil dit zo goed en 
secuur mogelijk doen. Dat vergt rationaliteit. 
De patiënt reageert vooral met zijn emoties. 
Die is doorgaans al zenuwachtig zodra deze 
de wachtkamer binnenstapt. Stress door de 
mogelijke uitkomst van het gesprek, bang 
voor een ziekte of toekomstige behandeling. 
Veelal niemand zit er voor zijn plezier. De 
arts zit in een situatie waarbij hij gevoelsma-
tig over het lot van de patiënt beslist. Een 
gesprek waarin empathie het onderspit delft 
en de ratio (met alle vakjargon die daarbij 
hoort) wint, maakt dat een patiënt zich 

alleen maar meer onzeker kan gaan voelen 
en er geen vertrouwensband ontstaat. In 
die situatie kan communicatie misgaan. De 
arts gaat er vanuit dat deze iets duidelijk 
heeft uitgelegd, de patiënt heeft iets heel 
anders begrepen. Waardoor een behandeling 
al vanaf het eerste punt mank gaat. Die is 
essentieel, zeker bij patiënten die een chro-
nisch behandeltraject in moeten. Gebrek aan 
vertrouwen, zorgt vervolgens weer tot een 
minder hoge therapietrouw, met alle gevol-
gen van dien. Zelfs al zijn de bedoelingen van 
beide partijen oprecht, kan verkeerde com-
municatie een genezingsproces of langdurig 
zorgtraject frustreren. 

EFFICIENCY
De derde spil in het communicatiewiel van 
de huisarts, is de communicatie met de eigen 
achterban (assistentes, POH, et cetera) en 
de directe collegae. In het HuisartsenService 
magazine hebben we reeds meerdere malen 
melding gemaakt van zaken die wij in de 

” ”“De huisarts 
moet niet 

alleen aandacht 
hebben voor de 

ziekte, maar 
vooral ook voor 

de zieke”

“Met een 
tevreden klant, 

bouw je een 
heel andere 
relatie op”

Dezelfde taal
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met de binnengekomen informatie op zoek 
moet naar de juiste ‘doorverbinding’. In de 
zorg wordt nog steeds veel gesproken over 
‘de huisarts als ondernemer’ en hoewel dat 
ondernemen er in grote lijnen al aardig in 
zit, zijn er op bepaalde gebieden nog abso-
luut grote stappen te zetten en met een 
schuin oog kijken naar hoe partijen, die als 
van nature ondernemer zijn, dit aanpakken 
kan helpen. Een winkeleigenaar zit in feite 
op dezelfde plek in het communicatiespec-
trum als een huisarts. Met aan de ene kant 
de fabrikanten van de producten die hij 
verkoopt, anderzijds de klanten. Wie beide 
partijen met strikte ratio benadert, heeft al 
snel geen leveranciers meer over die willen 
bevoorraden, of klanten die hun producten 
bij uitgerekend die winkel willen kopen. 
Maar juist door als ‘tussenpersoon’ beide 
partijen aan te voelen en beide partijen op 
een open en oprechte manier op hun eigen 
niveau te benaderen, kun je heel ver komen. 
Uiteraard is detailhandel iets heel anders dan 
zorg, maar de communicatieprincipes zijn 
hetzelfde. Met een tevreden klant, bouw je 
een heel andere relatie op. 

TIJD- EN ZORGWINST
Momenteel bevinden we ons op een kantel-
moment op het gebied van communicatie. 
We staan aan de vooravond van een defi-
nitief inburgeren van nieuwe communi-
catiemogelijkheden. eHealth zal de norm 
worden. Communiceren met patiënten via 
apps, internet, e-mail, beeldbellen of andere 
(mobiele) middelen zal in de jaren die voor 
ons liggen het speelveld veranderen. Het 
persoonlijke zal er wellicht wat meer vanaf 
gaan, maar het is in veel gevallen ook het 
(beperkte) persoonlijke contact waarin op 
verschillende niveaus gecommuniceerd wordt 

dat nog altijd een struikelblok is. Enkele jaren 
terug al berichtte HuisartsenService over 
rechtstreeks e-mailcontact tussen patiënt en 
huisarts, een communicatieweg die door 
meerdere partijen (los van de rechtstreekse 
betrokkenen ook de diverse patiëntenvereni-
gingen en zorgverzekeraars) enorm wordt toe-
gejuicht. In het kader daarvan bleek vanuit 
een presentatie van de Amerikaanse verzeke-
raar Kaiser Permanente (met een gehouden 
trial als case dat door intensief e-mailcontact 
de face-tot-face consulten met de huisarts 
(maar ook met de specialist) met een kwart 
terugliepen. Tijd die geïnvesteerd 
kan worden in optimalisatie van het contact 
dat wél de weg naar de spreekkamer vindt.  

BETERE SAMENWERKING
Inmiddels is de techniek dusdanig ver dat een 
groot deel van de zorg omgevormd kan worden 
tot zelfmanagement door de patiënt. Via apps 
kunnen zij een groot deel van de regie zelf in 
handen houden, de digitale techniek kan ook 
een rechtstreekse lijn naar de huisarts zijn. 
Hoewel dit tijd- en ook zorgwinst kan ople-
veren, brengt het ook meer verantwoorde-
lijkheden met zich mee. Niet alleen voor de 
patiënt, ook voor de huisarts.  Open en hel-
dere communicatie blijft essentieel. Zeker in 
tijden dat het persoonlijke contact afneemt, 
is er het risico dat de patiënt het gevoel krijgt 
er alleen voor te staan of gemaakte fouten 
niet durft te melden. Vorig jaar bleek uit de 
halfjaarlijkse kennissessie van de coöpera-
tie Zelfzorg Ondersteund dat patiënten die 
behoefte blijven houden. Patiënten vinden 
het belangrijk dat een eventuele app of wea-
rable gekoppeld is aan hun gehele zorgpro-
ces, zodat alle gegevens direct in het eigen 
dossier terecht komen. Die data moeten 
door de zorgaanbieder uitgelegd en geduid 
worden, zo bleek op de kennissessie. Cijfers 
zonder context of advies zeggen chronische 
patiënten niet voldoende, de meerwaarde 
van nieuwe apps en thuismeetkastjes zit nog 
altijd vooral in een betere samenwerking met 
de dokter of verpleegkundige. Daarom blijft 
het in een veranderende wereld meer dan 
ooit noodzaak om allemaal dezelfde taal te 
willen spreken. Of zoals een sessiedeelnemer 
terecht zei: “Alles staat of valt met een goede 
communicatie, of dat nu in de spreekkamer 
of via een app is.”

”“Wanneer 
zorgverleners 
samenwerken 

en de zorg 
doeltreffender 
inrichten, leidt 
dit tot betere 

kwaliteit”

praktijken waar we werkzaam zijn nog steeds 
met regelmaat waarnemen. Het gebeurt 
nog steeds dat huisartsen om welke reden 
dan ook verzuimen de doelstellingen van de 
praktijk te delen met het directe personeel, 
of zelfs als ze met verschillende huisartsen in 
hetzelfde zorgcentrum zitten om onderling de 
doelstellingen uit te spreken. Het gaat bre-
der. Het gebeurt nog steeds dat de onderlinge 
werkdruk en problemen die daarbij komen 
kijken amper gedeeld worden. Als de doel-
stellingen duidelijk zijn en ook de voortgang 
regelmatig wordt besproken, dan zal dit uit-
eindelijk ook de motivatie en de sfeer in de 
praktijk ten goede komen. Dat gebeurt nog 
steeds (te) weinig. Assistentes die met een 
groeiend aantal wachtende patiënten moeten 
omgaan als het spreekuur uitloopt, de huis-
arts die steevast te laat aan zijn spreekuur 
begint en vindt dat zijn assistentes de patiën-
tenstroom niet goed regelen. En geen van 
beiden die de ander er op aanspreekt, wat tot 
groeiende frustraties (óók bij de wachtende 
patiënten), maar niet tot oplossingen leidt. 
Zulke gesprekken schieten er bij veel huis-
artsen en hun personeel om een keur aan 
redenen vaak bij in. Dit gaat in de meeste 
gevallen weer ten koste van het gewenste 
kwaliteitsniveau van het werk en komt het 
de efficiency binnen de organisatie niet ten 
goede. Er zijn onderzoeken gepubliceerd 
waarbij naar voren kwam dat 20 procent van 
de tijd van ondersteunend personeel niet of 
niet goed wordt gebruikt. Dat is dus wegge-
gooide tijd die, mits efficiënt ingedeeld, voor 
een hogere kwaliteit zorg ingezet had kunnen 
worden. 

SAMEN STERK
Uitpraten en continu communiceren zijn 
sleutels die tot een efficiëntere indeling van 
een werkdag kunnen leiden. Misverstanden 
tussen artsen en ondersteunend personeel, 
communicatieproblemen over en weer tussen 
doktersassistenten en praktijkondersteuners, 
onenigheden met de directe collega’s; het zijn 
slechts enkele voorbeelden van stagnerende 
samenwerking waar de patiënt uiteindelijk 
niet bij gebaat is. Maar de patiënt is tevens 
niet gebaat bij een communicatie met andere 
(eerstelijns) zorgverleners die niet optimaal 
is. Het komt nog regelmatig voor dat een 
fysiotherapeut of apotheker amper commu-

niceert met de huisarts van een betreffende 
patiënt die door allemaal wordt gezien. Of 
een patiënt die door zowel een huisarts als 
een bedrijfsarts wordt gezien en dat beide 
zorgprofessionals hun informatie niet bunde-
len. In HuisartsenService pleitte apotheker 
Arjan Hoekstra uit Nieuw Vennep eerder al 
voor een nauwere samenwerking en betere 
communicatie tussen alle eerstelijnszorgver-
leners, om zo betere resultaten te behalen. 
“Door die betere middelen, blijven mensen 
ook langer leven en doen ze vaker een beroep 
op de eerstelijn. Omdat het nu eenmaal het 
eerste aanspreekpunt is, maar ook omdat dit 
vanuit de overheid wordt gestimuleerd om de 
kosten in toom te houden. Dat betekent dus 
ook dat de meer complexe zorg de eerste-
lijn in vloeit. Patiënten die op donderdag in 
een ziekenhuis worden opgenomen, worden 
regelmatig nog voor het weekend weer ont-
slagen. Die patiënten vang je als huisarts én 
apotheker op. Samen kijk je wat je voor hen 
kan betekenen. Dat maakt wat mij betreft 
het vak alleen maar interessanter, ook omdat 
de kennis en ervaring in de eerstelijn zich 
verbreedt. Arts, apotheker, fysiotherapeut, 
wijkverpleging… we staan met zijn allen rond 
het bed van een patiënt. En als we samen 
sterk staan, kan niemand om de eerstelijns-
zorg heen.” 

RETAILVOORBEELD
Zo bekeken is het communicatietraject 
anno 2017 eigenlijk nog niets veranderd ten 
opzichte van de tijd dat je een telefooncen-
trale moest bellen en de telefoniste je moest 
doorverbinden. Sterker nog, de huisarts is 
de telefoniste. Of eerder nog de centrale. 
Alle communicatie, van patiënt of POH, van 
specialist, waarnemende collega of assistent, 
vroeg of laat moet het langs de huisarts, die 



8   huisartsenservice huisartsenservice   9

Door   Edgar Kruize

Uit onderzoek door onder andere 
NIVEL blijkt dat Nederlandse 
huisartsen regelmatig antibiotica 
voorschrijven bij luchtweginfecties, 
terwijl de richtlijnen dit niet altijd 
aanbevelen. Het meest voorko-
mend (57 procent van de gevallen) 
gebeurt dit bij keelontsteking. “Het 
voorschrijven van antibiotica buiten 
de richtlijnen vergroot het risico op 
resistentie. Dit houdt in het ergste 
geval in dat een bacteriële infectie-
ziekte niet meer te bestrijden is met 
een antibioticum. Het is daarom 
belangrijk antibiotica alleen voor te 
schrijven als deze nodig zijn, in de 
juiste dosering van het juiste type 
antibioticum”, zo stelt het onder-
zoeksrapport. Binnen Europa zijn 
Nederlandse huisartsen doorgaans 
nog steeds het meest terughoudend 
met betrekking tot het voorschrijven 
van antibiotica. Uit expertinterviews 
blijkt dat huisartsen in genoemde 
gevallen antibiotica voorschrijven 
vanuit tijdsdruk, het niet vertrou-
wen van de richtlijnen of op aan-
dringen van de patiënt. 

Het Academisch Medisch Centrum 
is gestart met cursussen voor huis-
artsen, gericht op de communicatie 
met vluchtelingen en de omgang met 
hun specifieke aandoeningen. In de 
meeste landen waar vluchtelingen 
vandaan komen bestaat het begrip 
‘huisarts’ niet. “Eritreeërs hebben 
nauwelijks gezondheidszorg. Syriërs 
zijn gewend alleen hulp te zoeken bij 
een acuut medisch probleem, niet 
om hun psychische welzijn met een 
arts te bespreken”, aldus Fransje van 
der Waals, huisarts en hoogleraar 
global health education aan het 
AMC. Een belangrijk onderdeel van 
de cursus is problematiek bij kin-
deren. Tevens wordt veel aandacht 
besteed aan het taalgebruik; mensen 
uit Arabische landen communice-
ren vaak via metaforen. ‘Pijn in de 
hartstreek’ of ‘koude gevoelens’ bete-
kenen neerslachtigheid, maar bij ver-
keerde interpretatie kan het worden 
opgevat als hartklachten of griep. 
Vluchtelingen die een Nederlandse 
verblijfsvergunning hebben gekregen, 
kunnen een half jaar lang middels 
een tolk met de huisarts commu-
niceren. De Landelijke Huisartsen 
Vereniging pleit voor een bredere 
inzet van de tolkentelefoon.

Tussen 2011 en 2015 hebben de 
Nederlandse huisartsen in toene-
mende mate bezoek gehad van 

patiënten met ‘kleine kwaaltjes’, 
zoals schaafwonden, hoesten of 
insectenbeten. Patiënten blijken het 
lastiger te vinden om in te schatten 
wanneer ze wel of niet naar de huis-
arts moeten gaan en of een klacht 
vanzelf over zal gaan of behandeld 
moet worden. Vaak heeft een bezoek 
een geruststellend karakter voor 
de patiënt. In genoemde periode is 
het medicatiebeleid van de huisarts 
veranderd. Waar in 2011 nog 58 van 
de patiënten een geneesmiddel kreeg 
voorgeschreven bij een kleine klacht, 
was dit in 2015 verminderd naar 
48 procent. Wel is – aansluitend op 
de huidige richtlijn – het preventief 
voorschrijven van antibiotica bij een 
tekenbeet toegenomen, om het risico 
op het krijgen van de ziekte van 
Lyme te verlagen. 

Hoewel knieartrose de meest voor-
komende gewrichtsaandoening is, 
blijkt er behoefte aan meer kennis 
bij de patiënt. Met dat doel is het 
platform knieartroseonline.nl gelan-
ceerd. Grote behoefte aan infor-
matie over de meest voorkomende 
gewrichtsaandoening in Nederland. 
Er zijn 594.000 Nederlanders met 
knieartrose en de verwachting is 
dat dit aantal tot 2030 met bijna 40 
procent zal toenemen. Op knieartrose- 

Vluchtelingencursus 
voor huisartsenAntibiotica 

vaak onterecht 
voorgeschreven

Vaker naar huisarts 
bij ‘kleine kwaal’

Nieuw online 
platform over 
knieartrose

online.nl worden de klachten dui-
delijk omschreven in tekst en met 
video. Ook alle bestaande behande-
lingen zoals fysiotherapie, injecties, 
braces, medicijnen en opereren 
worden toegelicht. Het platform 
houdt nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van behandelingen goed in 
de gaten en geeft een drietal blog-
gers met knieartrose de ruimte om 
hun ervaringen te delen. 

Dankzij slimme digitalisering van het 
contact tussen huisartsen en speci-
alisten, is volgens Walter Balestra 
van ZorgDomein het aantal onno-
dige ziekenhuisbezoeken drastisch 
verminderd. ZorgDomein geldt als 
de belangrijkste speler als het gaat 
om digitale communicatie tussen 
huisartsen en ziekenhuizen. Zo’n 90 
procent van de huisartsen en grote 
tweedelijns zorginstellingen zijn bij 
ZorgDomein aangesloten. Balestra: 
“Vroeger moest je van de huisarts 
naar de specialist, om vervolgens 
vanuit daar weer een afspraak te 
maken met bijvoorbeeld de rönt-
genafdeling. Specialisten klagen op 
hun beurt dat er inefficiënt wordt 
gewerkt. We weten dat ons platform 
ongeveer 1,5 miljoen onnodige 
ziekenhuisbezoeken heeft bespaard. 
Een belangrijke eerste stap, maar 
het kan nog beter. Tegelijkertijd blijft 
het de vraag of we ons zorgsysteem 
betaalbaar kunnen houden. Meer 
digitalisering kan dit echt verbete-
ren.” In de visie van ZorgDomein 
zet de digitalisering van de zorg zich 

veel verder door, onder meer met 
het recent meer op maat maken 
van het ZorgDomein-platform voor 
eerstelijns zorgverleners. Balestra: 
“We komen daarnaast met de veilige 
berichtenservice Patiëntoverleg, die 
bedoeld is voor huisartsen en specia-
listen om snel en eenvoudig afstem-
ming te hebben over patiënten. 
Bovendien, en dat vinden we heel 
belangrijk, kan alle informatie direct 
worden opgeslagen in het eigen 
informatiesysteem.” Balestra voor-
ziet voor het komende jaar verdere 
digitalisering in de zorg. “Wat nu nog 
op papier gebeurt, gaat ten koste van 
de kwaliteit van de zorg. Dat kan niet 
meer en hoeft ook niet.”

Walk-in concept Dental365 heeft 
eind maart in Amsterdam-Oost de 
grootste tandheelkundige noodhulp-
kliniek van Nederland geopend. Hier 
kunnen patiënten 24 uur per dag 
terecht in het geval van een tand-
heelkundig probleem. Dental365 
werkt nauw samen met tandheel-
kundige praktijken, ziekenhuizen en 
specialisten uit de omgeving, die hun 
patiënten doorverwijzen naar Den-
tal365 wanneer zij zelf niet in staat 
zijn om hulp te verlenen. Dit kan zijn 
buiten reguliere openingstijden, in 
het weekend of tijdens de vakantie 
van een tandarts, maar ook wanneer 
een tandarts te druk is met afspraken 
waardoor hij een patiënt niet direct 
kan helpen. “Amsterdam huisvest 
bovendien een groot aantal toeristen, 
expats maar ook scholen en sport-
verenigingen waar regelmatig in de 

weekenden ongelukjes gebeuren”, 
aldus medeoprichter Igor Schlafman. 
Dental365 is opgericht door een 
groep tandartsen en specialisten die 
vonden dat er onvoldoende tand-
heelkundige noodhulp was. In 2016 
werd de eerste vestiging in Den Haag 
geopend. 

Een groot deel van de consulten 
bij de dokter (huisarts of specia-
list) wordt door de patiënt niet als 
bevredigend ervaren, maar ook de 
arts is niet altijd tevreden. Patiënten 
klagen dat de arts hen niet serieus 
neemt, of niet genoeg uitleg geeft. 
Dokters ervaren hun patiënten juist 
als veeleisend of claimend. Een 
paradox, daar artsen hun patiënten 
graag willen helpen en mensen gaan 
naar de dokter omdat ze deskundig 
advies over hun gezondheid willen. 
Toch gaan ze regelmatig op elkaars 
tenen staan. De opleiding van artsen 
is vooral gericht op het begrijpen en 
analyseren van ziekte, en minder op 
het serieus nemen van zorgen van 
zieke mensen. In zijn recente boek 
Dansen Met De Dokter analyseert 
kinderarts Paul Brand dit probleem. 
Zijn conclusie: de communicatie 
moet anders, flink anders. Het boek 
stelt zowel artsen als patiënten in 
staat meer uit een consult te halen. 
Als artsen en patiënten elkaars basis-
passen beter kennen, dan kunnen 
ze samenwerken in de spreekkamer. 
Een goedlopend consult is als een 
dans waarbij de danspartners elkaar 
aanvoelen en aanvullen en samen tot 
een bevredigend resultaat komen.

Digitalisering 
voorkomt miljoenen 

onnodige ziekenhuis-
bezoeken

GROOTSTE 
TANDHEELKUNDIGE 
NOODHULPKLINIEK 
VAN NEDERLAND
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Beter medicijngebruik door 
heldere communicatie, dat is de 
kracht van Beeldsluiter. Initiator 
Faizel Ghazi is trots op wat hij 
heeft bereikt en constateert dat de 
animaties die zijn bedrijf maakt 
daadwerkelijk zorgwinst opleveren.

Als er in de zorg op één gebied nog 
slagen te maken zijn, is het medi-
cijngebruik. Dat blijkt uit diverse 
studies en onderzoeken die eind 
2016, begin 2017 zijn verschenen. 
Jaarlijks belanden ruim 40.000 
mensen in het ziekenhuis omdat 
ze verkeerde medicijnen of een 
gevaarlijke combinatie of dosis van 
pillen slikken, zo blijkt uit eind 
2016 gepresenteerd onderzoek 
van universiteit Utrecht. Dit is een 
kostenpost van 85 miljoen euro. 
Begin dit jaar meldde minister Edith 
Schippers (Volksgezondheid) aan 
de Tweede Kamer dat het aantal 
opnamen in ziekenhuizen door 
verkeerd medicijngebruik significant 
is gestegen de afgelopen jaren. Een 
groot deel van de opgenomen pati-
enten heeft de verkeerde medicijnen 
voorgeschreven gekregen. Dit is 
een probleem waar een verbetering 

van het contact tussen huisarts, 
specialist en apotheker voor vereist 
is. Er is echter ook nog een aan-
zienlijk grote groep patiënten die 
niet zozeer de verkeerde medicijnen 
krijgt voorgeschreven, maar die de 
voorgeschreven medicijnen verkeerd 
gebruikt. Die groep heeft baat bij 
een heldere uitleg, niet alleen bij 
de huisarts of apotheker, maar op 
structurele en eenvoudige manier. 
Voor die patiëntengroep is de Beeld-
sluiter ontwikkeld.

IETS TERUGDOEN
De Beeldsluiter is exact wat de 
naam doet vermoeden; het is een 
bijsluiter voor medicijnen, maar dan 
in heldere beeldtaal gegoten. Mid-
dels laagdrempelige animatievideo’s 
die zijn voorzien van gesproken tekst 
en ondertiteling, worden patiënten 
geïnformeerd over de juiste toe-
diening van een middel en over de 
werking. Het doel is dat Beeldsluiter 
bijdraagt aan een beter medicijnge-
bruik, doordat de informatie op effi-
ciënte en begrijpelijke wijze en waar 
nodig meerdere malen kan worden 
geraadpleegd door patiënten. Het 
concept is ontwikkeld door Faizel 

Ghazi, die er al jaren aan werkt. “De 
start ligt in 2007, een moment dat 
ik reflecteerde op mijn leven. Ik was 
eigenaar van een sales- en marke-
tingbureau, had een gezin gesticht 
en als vader kijk je toch op een heel 
andere manier naar de wereld. Je 
wil iets doen, iets betekenen voor de 
maatschappij, iets achterlaten voor 
de volgende generatie. In die peri-
ode zag ik een item over medicijn-
gebruik bij kinderen, waaruit bleek 
dat hier nog een enorme zorgwinst 
te behalen viel. De juiste dosering 
van medicijnen voor een zich nog 
ontwikkelend kinderlichaam blijft 
moeilijk te bepalen, simpelweg 
omdat het ethisch niet verantwoord 
is om medicijnen op kinderen te tes-
ten. Dit is verplicht bij volwassenen 
voordat een medicijn op de markt 
gebracht mag worden, bij kinderen 
niet. Dat raakte me, daar wilde ik 
iets mee doen en dat leidde tot de 
oprichting van Stichting Kinderme-
dicijn. Hiermee legden we een focus 
op de ontwikkeling met het testen 
van medicijnen voor kinderen. Ook 
ondersteunden we met de stichting 
organisaties bij hun onderzoek en 
initiatieven op dit gebied.”

INTERVIEW Door   Edgar Kruize

IMPACT MAKEN
Ghazi beseft zich al snel dat de 
plannen die hij met Stichting 
Kindermedicijn heeft, zeker  voor 
iemand zonder farmaceutische 
achtergrond, wel erg ambitieus 
zijn. “Wil je dit goed doen, wil je 
écht impact maken, dan is hetgeen 
wij met onze stichting op konden 
brengen niets in vergelijking met de 
bedragen die in de farmaceutische 
industrie omgaan. Voor ons een 
reden om te kijken waar wij dan 
wel een verschil konden maken en 
zodoende kwamen we uit op het – 
aanvankelijk nog met voornamelijk 
kinderen in het achterhoofd – meer 
toegankelijk maken van bijsluiters. 
Wij kwamen tot de conclusie dat 
bijsluiters zoals die bij medicijnen 
zaten, eerder ingewikkelde ‘disclai-
mers’ waren vanuit de producent, 
dan dat ze de patiënt heldere hand-
vatten gaven over het gebruik. Ons 
uitgangspunt was om een visuele 
bijsluiter te maken die gebruikt kon 
worden door jonge gezinnen. Die 
plannen zijn aan het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen 
voorgelegd, vanuit de wetenschaps-
winkel van de Rijksuniversiteit 

Groningen zijn de plannen op 
haalbaarheid getoetst en gaandeweg 
kwam het besef dat dit idee ook 
breder getrokken kon worden dan 
alleen medicatie voor kinderen. Dit 
zou ook een heel groot nut kunnen 
hebben voor bijvoorbeeld de grote 
groep van 1,5 miljoen laaggelet-
terden in Nederland die ook medi-
cijnen gebruiken, of mensen die 
de Nederlandse taal vanwege hun 
etnische achtergrond nog niet goed 
machtig zijn. Maar denk bijvoor-
beeld ook aan de generatie die nu 
opgroeit, waarvoor de beeldtaal 
van digitale media en online video 
onderdeel van het dagelijks leven 
is. De mogelijkheden zijn zo veel 
breder dan we oorspronkelijk had-
den bedacht. Novartis Consumer 
Health was bij het project betrokken 
en vanuit hun betrokkenheid is de 
praktijk getest, zijn pilots opgezet en 
zijn we door gaan ontwikkelen. De 
reacties waren enorm positief.”

HOGERE ONTHOUDBAAR-
HEID
De visuele bijsluiter zoals deze van 
oorsprong was, is uiteindelijk door-
ontwikkeld tot wat nu de Beeldslui-

ter is; een animatie gebaseerd op 
de officiële bijsluiter die standaard 
bij geneesmiddelen wordt geleverd. 
Waar de reguliere bijsluiter echter 
voornamelijk eenmalig op papier 
wordt verstrekt, is de Beeldsluiter 
vrij toegankelijk via het internet 
en oproepbaar via zowel computer, 
tablet als via een smartphone. Het 
eerste Beeldsluiter-filmpje werd in 
2013 geïntroduceerd en inmiddels 
is voor een keur aan medicijnen 
een Beeldsluiter beschikbaar. De 
filmpjes zijn informatief en tonen op 
laagdrempelige manier niet alleen 
hoe het middel op de juiste manier 
moet worden gebruikt, maar tevens 
kunnen de kijkers leren waarvoor 
het middel is bedoeld, wanneer 
het middel beter niet kan worden 
gebruikt en welke bijwerkingen 
kunnen worden verwacht. De 
beelden zijn voorzien van ondertitels 
voor de slechthorende gebruiker 
en zijn om een zo breed mogelijk 
publiek te kunnen bedienen ook in 
verschillende talen (Nederlands, 
Engels, Arabisch, Farsi, Kurmanci, 
Turks en Indonesisch) beschikbaar. 
“Het sleutelwoord in wat we met 
Beeldsluiter willen bereiken is com-

Beeldsluiter brengt   bijsluiters tot leven
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municatie. Op ieder vlak en voor 
iedereen”, aldus Ghazi. “We denken 
continu na over hoe een boodschap 
het meest efficiënt en begrijpbaar 
kan worden overgebracht. Van-
daar dat we voor animaties hebben 
gekozen boven een statisch geïl-
lustreerde visuele bijsluiter. In het 
proces dat we hebben doorlopen 
met de Rijksuniversiteit Groningen 
is onderzocht wat op dit vlak de 
meest doeltreffende manier is en 
dat bleken animaties. Dat is in later 
stadium in een onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht getoetst. 
Ook daaruit bleek dat een animatie 
zoals wij die maken ten opzichte 
van het gebruik van een geschreven 
bijsluiter bij patiënten leidt tot een 
significant hogere onthoudbaarheid 
van de medische informatie.”

VERTAALSLAG
Communicatietechnisch richt de 
Beeldsluiter zich op begrijpbaarheid 
voor mensen met LBO-niveau en 
hoger. De medische informatie kan 
soms behoorlijk complex zijn, dus 
de vertaalslag die wordt gemaakt 
is heel belangrijk. “Wij merken dat 
juist dit een probleem is waar veel 
medici en ook farmaceuten tegen-
aan lopen bij de uitleg die zij doen. 
Voor hen is informatie duidelijk, 
omdat ze hun eigen kennis en 
kunde als referentiekader hebben. 
Dat betekent niet altijd dat het 
ook voor de eindgebruiker helder 
is. We hebben een eigen medische 
redactie, die op onafhankelijke 
wijze die brede vertaalslag wel kan 
maken. Zij maken op basis van de 
originele bijsluiter een script en 
houden daarbij de richtlijnen van 

het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen aan. Inhoudelijk 
hebben de diverse farmaceuten geen 
invloed op het door ons gemaakte 
script. Zij controleren uiteraard wel 
of de Beeldsluiter klopt. We hechten 
veel belang aan een goede vertaling. 
Deze wordt gemaakt door ‘native 
speakers’, vertalers die van oor-
sprong de doeltaal spreken. Om de 
vertaling ook in audio perfect te krij-
gen, zetten we tevens stemacteurs in 
die de taal van oorsprong spreken.” 

ZORGWINST
Wat is gestart als een project 
waarmee Faizel Ghazi iets terug 
wilde doen voor de maatschappij, 
is uitgegroeid tot een bloeiend 
initiatief waarbinnen inmiddels 10 
man fulltime werkzaam zijn, dat 
samenwerkt met vrijwel alle genees-
middelenfabrikanten, waar diverse 
universiteiten en partijen als Bijwer-
kingencentrum Lareb bij betrokken 
zijn, dat een gesprekspartner is 
van NIVEL en dat bruist van de 
ambities. “Ik heb er zelf nooit zo bij 
stilgestaan, maar recent vertelde 
iemand mij dat het heel bijzonder 
is dat ik als iemand met een totaal 
andere achtergrond op deze manier 
en branchebreed in de wereld van 
de geneesmiddelen ben binnen 
gekomen”, aldus Ghazi. “Misschien 
heb ik er niet bij stilgestaan omdat 
het voor mij geen doel was. Het is 
een middel om iets te kunnen berei-
ken waar de maatschappij wat aan 
heeft. En ja, dat heeft wat voeten 
in aarde gehad, maar ik ben er trots 
op dat hetgeen we met Beeldsluiter 
willen bereiken door veel partijen 
wordt erkend. Men ziet het nut, met 

ziet de zorgwinst die het oplevert 
en de patiënt is er daadwerkelijk bij 
gebaat. We zien nu ook dat andere 
partijen proberen na te doen waar 
wij mee gestart zijn. Men zegt wel-
eens dat imitatie het grootste com-
pliment is. Zo beschouw ik dat dan 
maar. Tegelijk zijn we er nog lang 
niet. Er zijn nog veel meer moge-
lijkheden om Beeldsluiter te opti-
maliseren. Nu is het toegankelijk op 
computer, tablet en smartphone.  
We werken momenteel aan Beeld-
sluiter als app, een project waarop 
we op dit moment  drie IT-ers heb-
ben zitten. Daarmee zijn de moge-
lijkheden enorm. Denk bijvoorbeeld 
aan diabetespatiënten die niet alleen 
via de Beeldsluiter-app kunnen 
zien hoe ze hun bloedsuikerspiegel 
moeten meten en hun insuline toe 
moeten dienen, maar tevens alle 
waarden in de app kunnen opslaan 
en via de app hun ziekte zelf kunnen 
managen. Dat is een volgende stap 
waar ik enorm enthousiast over ben. 
Als het in het publieke debat gaat 
over het onder controle houden van 
de kosten van de zorg, gaat het heel 
vaak ook over de eigen verantwoor-
delijkheid van de patiënt. Deze heeft 
echter vaak niet de mogelijkheid om 
die regie écht zelf te kunnen voeren, 
omdat de kennis over zijn of haar 
aandoening en het medicatiegebruik 
onvoldoende is. Ik denk dat hetgeen 
wij op dat gebied aan het ontwikke-
len zijn in de toekomst enorm kan 
bijdragen aan de emancipatie van de 
patiënt. De juiste kennis zorgt voor 
beter medicijngebruik en als je de 
techniek kan inzetten om daar meer 
mee te doen, zorgt dat op alle fron-
ten voor nog meer zorgwinst.”

Door   Esther Schulting

Selectie

DEUR OPEN, DEUR DICHT

Niets zo vervelend als een dichtwaaien-
de deur of een raam dat kleppert door 
de tocht. Met Stoppy maak je daar mak-
kelijk een einde aan. Op diverse manie-
ren fixeert Stoppy een raam of deur in 
de gewenste stand, in uw wachtkamer 
bijvoorbeeld. Het design komt van de 
hand van Frank Mayer, waarbij hij zich 
liet inspireren door de ‘komma’. In totaal 
verkrijgbaar in 13 kleuren. 
€ 5,95 o.a. via www.enormwebshop.nl

LAB3

Kleuren, sferen, stoffen, vormen, structuren, meubels, verlichting en 
accessoires. Maar ook ontwerpen, adviseren en inrichten. Bij Anne 
Blussé van Oud-Alblas van advies- en ontwerpbureau Lab3 ben je 

aan het goede adres. Of het nu een zorgcentrum is, school of restau-
rant, Lab3 voelt zich overal thuis! www.lab3.nl

SCHOONSCHRIJVEN

Handlettering is weer helemaal terug van weggeweest. 
Werd vroeger kaligrafie ingezet op diploma’s en trouwac-

tes, inmiddels zie je het overal terug. Maar nog leuker; leer 
zelf op deze bijzondere manier met de hand te schrijven. 

Voor mooie post bijvoorbeeld, aankondigingen, et cetera. In 
het boek Letters! deelt Marjet Slingerland haar visie op het 

schoonschrijven. Wat heb je nodig, hoe kun je je pen het 
best vasthouden en nog veel meer tips en informatie. 

Natuurlijk ook in te zetten op recepturen!
ISBN: 978-94-6314-023-2 

€ 19,99 o.a. via www.dewereldvansnor.nl

“Een animatie leidt tot een 
significant hogere onthoudbaarheid 

van de medische informatie”
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Door   Esther Schulting ALLERGIECONSULENT IN BEELD

Hoe ben je bij MedWay terecht gekomen?
“Voordat ik startte als allergieconsulent, 
werkte ik zo’n 20 jaar in de zorg. Werken 
als ziekenverzorgende vond ik echter erg 
zwaar. Toen ik een advertentie tegen-
kwam voor allergieconsulent, met een 
daarbij behorende opleiding, heb ik me 
daarvoor aangemeld. Inmiddels doe ik 
mijn werk via MedWay en word ik door 
heel Nederland uitgezonden. Zo werk ik 
binnen huisartsenpraktijken, maar ook 
op KNO-afdelingen van ziekenhuizen. Die afwisseling en 
diversiteit maakt het een uitdagende baan, met veel leuke 
contacten.”

Je noemt de baan uitdagend, waar zit hem dat vooral in?
“De uitdaging is mensen enthousiasmeren voor het vakge-
bied allergie, wat vaak nog een ondergeschoven kindje is. 
Terwijl allergie ervoor kan zorgen dat iemands kwaliteit 
van leven drastisch is verminderd. Men verzuimt werk of 
school omdat men te moe is door  alle fysieke klachten en 
komt soms zelfs niet meer buiten uit angst om in aanra-
king te komen met allergenen zoals boom- en graspollen. 
Het heeft daardoor niet alleen een fysieke, maar ook een 
sociale impact. Dat ik mensen met allergieproblemen kan 
helpen, maakt dat ik met veel plezier werk en ik doe er 
alles aan om allergie als serieuze aandoening op de kaart 
te zetten.” 

Dit thema van HuisartsenService heeft ‘communicatie’; 
hoe verloopt deze tijdens een allergietraject?
“We beginnen altijd met een anamnese. Heel veel vragen 
en doorvragen, om tot de kern van de problemen te 
komen. Daarna volgt een huidpriktest. Vaak hebben we 
bij de anamnese al wel een idee om welk soort allergie 
het gaat. Als de klachten bijvoorbeeld vooral in de zomer 
plaats hebben, dan kan het een graspollenallergie zijn. In 
het vroege voorjaar juist een boompollenallergie. Huis-
stofmijt geeft het hele jaar last, met de meeste klachten in 
de winter en natuurlijk kan men ook meerdere allergieën 

tegelijk hebben en zijn er ook weer kruis-
reacties met voedsel zoals fruit. Daarnaast 
kan het zijn dat er sprake is van aspeci-
fieke hyperreactiveit. Dan zijn de symp-
tomen vergelijkbaar met allergie, maar 
is het geen allergie. Dat is dan heel lastig 
uitleggen, juist omdat het er zo op lijkt, 
maar de priktest is daar heel helder in. De 
resultaten worden altijd  heel duidelijk en 
uitgebreid mondeling besproken.”  

Zijn er bottle necks wat betreft communicatie  met de 
patiënt? 
“Er is bij allergie nog veel mogelijk, zowel op het gebied 
van saneren als behandelingen. We geven allereerst veel 
tips en mogelijkheden op het gebied van saneren. Bij een 
huisstofmijtallergie is het soms lastig om uit te leggen dat 
het niets te maken heeft met wel of niet ‘proper’ zijn. Ik 
ben erg enthousiast over de mogelijkheden van immuno-
therapie. Ja, het is met drie jaar een lang proces. Maar 
het verbetert de kwaliteit van leven significant!”

Kun je iets vertellen over de onderlinge communicatie 
met je collega’s? 
De assistenten en de POH zijn ons eerste aanspreekpunt, 
een goede communicatie en samenwerking met hen is 
van groot belang. Wanneer het contact goed is kan er een 
samenwerking ontstaan tussen het astma-, COPD-spreek-
uur en het allergiespreekuur. Huisartsen vinden het ook 
heel fijn dat ik ‘breed kijk’. Zo behandelden we onlangs 
een oudere man. Hij was vermoeid en voelde zich unhei-
misch, maar men kon er niet achterkomen wat er aan de 
hand was. Na het uitvoeren van de HPT en afnemen van 
de anamnese, vroeg ik of er onlang iets veranderd was? 
‘Nee’, zei hij. Maar toen zei zijn vrouw: ‘Jawel, je hebt 
een urinewegcatheter sinds een aantal weken’. Meneer 
reageerde mogelijk op  latex en toen hij overging op een 
hypoallergeen catheter, was het probleem verdwenen. Van 
zo’n succesverhaal word ik ook heel blij, al blijft onze 
eerste prioriteit natuurlijk de inhalatieallergie!

In deze themarubriek belicht HuisartsenService in elke 
editie een eerstelijnszorgverlener die met beide benen 

in de dagelijkse praktijk van het bladthema staat. 
Wilma Vormeer is werkzaam voor MedWay 

als allergieconsulent.

ALLERGIE ONDERSTEUNING IN DE PRAKTIJK

Uit verschillende (markt)onderzoeken en gesprekken met huisartsen en specialisten op het 
gebied van allergie blijkt dat er in de eerstelijn behoefte bestaat aan uitbreiding van kennis ten 
aanzien van de diagnostiek en behandelmogelijkheden van luchtwegallergie.

Wat kan de HuisartsenService voor u betekenen?

1.  ALLERGIE SUPPORT
Onze allergieconsulenten kunnen u ondersteunen bij de diagnostiek van uw patiënten 
met een inhalatieallergie voor de meest voorkomende inhalatieallergenen. Uw allergie-
patiënten worden aan de hand van een uitgebreide allergieanamnese, in combinatie met 
een huidpriktest, volledig in kaart gebracht. Indien gewenst kan onze allergieconsulent 
u ook ondersteunen bij patiënten die behandeld worden met allergie immunotherapie. 
Zij kan u ondersteunen bij bijvoorbeeld het injecteren en evalueren van de behandeling.

2.  ALLERGIE OPLEIDING
Onze allergieconsulenten kunnen uw assistente, praktijkondersteuner (POH) of andere 
verpleegkundigen opleiden ten behoeve van de uitvoering en/of verbetering van het 
allergiespreekuur in uw praktijk. Uw assistente/POH worden opgeleid om zelfstandig 
een allergie anamnese af te nemen, de huidpriktest uit te voeren en leefstijladvisering te 
geven, passend bij de verschillende allergieën.

3.  ALLERGIE AWARENESS TRAINING
Onze allergieconsulenten kunnen een Awareness training geven aan uw assistente/
POH zodat hij/zij allergiepatiënten beter gaat her- en erkennen en in staat is een huid-
priktest in te zetten. 

4.  ONDERSTEUNING OP MAAT
Indien u andere of aanvullende behoefte heeft aan ondersteuning, dan kunt u contact 
met ons opnemen.

Wordt uw allergiezorg onze zorg?

De tarievenlijst en het aanvraagformulier kunt u vinden op www.huisartsenservice.nl
Email: administratie@huisartsenservice.nl 
Telefoon : 033-2471177
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VOEDINGSWAARDEDoor   Esther Schulting

Koffiedik kijken
Elke dag drinkt het groot-
ste deel van Nederland 
een of meerdere ‘bakkies 
leut’ en dikwijls gaat daar 
nog wat lekkers in of bij. 
Slagroom, suiker, kaneel, 
chocolade, een koekje; we 
zijn echte snoeperts. Waar 
we alleen vaak niet bij 
nadenken, is dat de dage-
lijkse bakjes koffie zor-
gen voor extra kilo’s! Uit 
Amerikaans onderzoek is 

bijvoorbeeld gebleken dat 
als je suiker en melk in je 
koffie doet, je gemiddeld 
69 à 100 extra calorieën 
per dag binnen krijgt. Dat 
klinkt niet direct als heel 
erg veel, maar als je dit 
extrapoleert naar jaarlijks, 
dan krijg je gemiddeld 
25.000 extra kilocalorieën 
binnen. Als dat niet wordt 
verbrand maar opgeslagen 
als lichaamsvet, staat dat 

gelijk aan zo’n 3,5 kilo-
gram. En dat is toch even 
schrikken! 

Koffie heeft echter ook 
goede eigenschappen. 
Zo maakt het de koffie-
drinkers wakker en alert, 
kan het helpen tegen 
hoofdpijn en zit het vol 
antioxidanten. Dit kan 
voorkomen dat vrije radi-
calen zich ontwikkelen 

in het lichaam. Ook zou 
koffie je fysieke presta-
ties verbeteren doordat 
cafeïne het zenuwstelsel 
stimuleert. Daarnaast zou 
koffie je stofwisseling en 
vetverbranding verhogen, 
handig voor wie een paar 
kilo’s wil afvallen. Maar... 
dan hebben we het bij alle 
hierboven genoemde pun-
ten wel over zwarte koffie!

“Gezonde mensen heb ben 
vele wensen in hun leven, 

een ziek mens maar een!”
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Gezond eten, eigenlijk 
willen we dat allemaal 
wel, maar het is niet altijd 
even makkelijk en de 
verleidingen tot ‘zondigen’ 
zijn groot. Puurgezond.nl 
is een website die bewijst 
dat gezond en lekker eten 
niet ingewikkeld hoeft te 
zijn. Resultaten die via de 

website worden gedeeld 
zijn gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek. 
De rubriek #Durftevragen 
staat vol met vragen en 
antwoorden die je zoal 
bezig kunnen houden, 
zoals ‘hoe kan ik verse 
kruiden goed bewaren’. 
Onder de rubriek Duur-

zaam lees je over het ‘op 
maat kopen’ van eten, 
want er wordt al zoveel 
weggegooid, maar ook 
over de app ‘Afgeprijsd’, 
een app tegen voedsel-
verspilling. Met deze app 
kun je precies zien welke 
supermarkt korting geeft 
op voedsel dat tegen de 

datum aan zit. Maar je 
leest ook dat je bier kunt 
maken van aardappels en 
natuurlijk vind je er lek-
kere recepten, al dan niet 
vergezeld door video’s om 
het allemaal nog makke-
lijker en inzichtelijker te 
maken. 

Puurgezond.nl

‘ ‘

Deze advertentie is alleen 
leesbaar in de printversie

Uw personeel onze zorg

MedWay B.V.
Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk

033 - 247 11 71
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Door   Esther Schulting

TIPS & TRUCS

EVEN EEN UILTJE KNAPPEN

Op het eerste gezicht is het een gewone 
en serieuze ordner op uw bureau, maar 
stiekem is het een kussen voor een snelle 
powernap. Even tussen alle consulten door 
‘uit’ en opladen. Zzzsst!
€ 19,95 O.a. via www.fonq.nl

Selectie
KNIPOOG NAAR VERVLOGEN TIJDEN

Weer even terug naar tijd dat we nog geen 
mobiele telefoon hadden. Je kunt het je bijna 
niet meer voorstellen, maar ooit deden we 
het echt zonder! Met deze retro telefoon-
hoorn die je rechtstreeks op je mobieltje 
aansluit kun je net als vroeger weer even een 
kwaliteitsgesprek voeren. De hoorn heeft een 
actieve ruisonderdrukking en is voorzien van 
een drukknop om heel makkelijk een gesprek 
te beantwoorden of te starten. O.a. voor 
iPhone. Verkrijgbaar via onder meer 
www.hiephiepkado.nl

HET BESTE VAN ADAM SHARP
Graeme Simsion

De Australische Graeme Simsion kennen we van de boeken 
Het Rosie Project, waarmee hij de wereld veroverde. 

Hij veruilde zijn baan als consultant om fulltime schrijver te 
worden en dat bleek een goede beslissing. Nu is er een 

nieuwe roman, over liefde, muziek en in het reine komen met 
het verleden. De veertiger Adam Sharp, gelukkig getrouwd, 

krijgt uit het niets een bericht van zijn eerste echte liefde. 
En dan rijst de vraag.. ‘wat als hij voor haar had gekozen?’. 

Is er een tweede leven voor zijn eerste liefde?
ISBN 9789024573851 € 18,99  o.a. via bol.com

COLUMN Tekst   Frans-Joseph Sinjorgo

Afgelopen maand zag ik mij als fan van 
de Nederlandse zorg, genoodzaakt om 
de almaar toenemende geestelijke druk 
even wat te verminderen door mij in het 
zogeheten ventielfeest van het carnaval 
te storten. Na weer een jaar vol miscom-
municatie, verschrikkelijke klaagzangen 
en negatief gekrakeel slaat het gezonde 
verstand soms wat op hol en verlang je 
naar een wereld waar iedereen het met 
elkaar eens is. In het managementboek 
‘Op weg naar nieuw leiderschap’, van 
onze oude NS-baas en prins Amadeiro 
XXIV, Karel Noordzij, wordt op sublieme 
wijze aangegeven waarom carnaval 
vieren feitelijk voor iedere politicus, 
bestuurder of manager in de zorg een 
verplicht nummer zou moeten zijn.  Om miscommunicatie 
te voorkomen volgt voor de niet carnavalisten onder ons een 
kleine inburgeringcursus!

Carnaval is het feest van de gelijkheid. Om gelijkheid te 
verkrijgen moet onze traditioneel in hiërarchie vastgeroeste 
(zorg)wereld met zijn eilandencultuur volledig worden 
omgedraaid. Wanneer je door middel van een strak protocol 
de omdraaiing van de maatschappij consequent doorvoert, 
ontstaat er voor drie dagen een wereld waarin iedereen wil 
wonen, werken en leven. Een wereld waarin integriteit en 
onderling vertrouwen de uitgangswaarden zijn voor een 
grandioos inspirerend en creatief samenzijn. 
Kijkend naar de zorgwereld is dit laatste punt, precies 
het punt waarover ik mij zorgen maak. Het chronisch 
gebrek aan onderling vertrouwen is de stille motor binnen 
de huidige zorgdictatuur, alwaar in toenemende mate 
het oude Marxistisch-leninistische management principe 
‘vertrouwen is goed’ maar ‘controle is beter’ centraal is 
komen te staan. Dit stokoude principe is de oorzaak van 

de toenemende bureaucratie en steeds 
enger wordende hiërarchische verhou-
dingen waarin zorgpartijen meer en meer 
verwijtend naar elkaar wijzen, in plaats 
van naar zichzelf om eindelijk echt te 
gaan samenwerken. Wanneer men dit 
oude Oostblokcredo omdraait in; ‘controle 
is goed’ maar ‘vertrouwen is beter’, weet ik 
zeker dat de zorgwereld zich net als ik tij-
dens de afgelopen carnaval snel een stukje 
beter gaat voelen!

Kijkend naar de zorg, durf ik de stelling 
te poneren dat wij hard op weg zijn het 
arbeidsethos binnen de zorg compleet 
te verzieken. Het chagrijn is ondanks 
de geweldige motivatie van alle werkers 

in de zorg overal voelbaar. Daar waar ik kom zie ik duur 
betaalde consultants en grote ICT-jongens schreeuwen, dat 
de ontwikkeling en innovatie van onze zorg afhankelijk 
is van samenwerking en betere communicatie. Jaarlijks 
worden er dan ook miljoenen geïnvesteerd in de meest 
prachtige management tools en communicatiesystemen. 
Die helaas, (hoe bizar kan het zijn!) de communicatie vaak 
niet ten goede komen. Zo bouwen wij vrolijk verder aan het 
zoveelste patiëntenregister en vinden wij iedere dag het wiel 
graag nog een keer uit. Wanneer de Nederlandse zorg drie 
dagen per jaar verplicht onder leiding van Prins Amadeiro 
(anagram voor omdraaie), zou moeten functioneren weet 
ik zeker dat alle management- en communicatiesystemen 
direct met elkaar zullen communiceren en de lol in het 
werken in de zorg snel weer terugkeert. 

Frans-Joseph Sinjorgo (24-01-‘59) treedt regelmatig op 
als dagvoorzitter tijdens diverse eerstelijnszorgbijeen-
komsten en congressen. Momenteel is hij ook actief op 
het terrein van drug rediscovery.

OMDRAAIE XXIV
“Het chronisch 

gebrek aan 
onderling 

vertrouwen is 
de stille motor 

binnen de 
huidige 

zorgdictatuur”

18   huisartsenservice
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Door   Priscilla van Rijn

De Dokterstelefoon biedt een 
waardevolle service voor praktij-
ken in héél Nederland. HIS-be-
heer, triageren, spoedlijn, decla-
reren, herhaalrecepten en nauw 
medisch overleg vallen allemaal 
binnen de service die wij bieden. 
Om u en uw patiënten zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, wordt 
onze assistente altijd vooraf bij u 
in de praktijk ingewerkt en werkt 
deze volgens uw eigen protocol. 
Wij hechten veel waarde aan 
nauw contact met onze opdracht-
gevers, zodat voor beide partijen 
de dienstverlening soepel en dui-
delijk verloopt. De doktersassis-
tenten ondersteunen uw praktijk 
op werkdagen van 08:00-17:00 
uur.

IN DE PRAKTIJK
Een van onze doktersassistentes ver-
telt hoe haar werkdag er doorgaans 
uitziet. “De ochtend beginnen wij 
standaard om 07:45 uur, de diverse 
HIS-sen worden gestart, de plan-
ning en wijzigingen worden door-
genomen. Vanaf 08:00 uur staan 
diverse praktijken doorgeschakeld. 
De ene praktijk wil volledige opvang 
van 08:00-17:00 uur, de andere 
alleen tijdens de lunchpauzes van 
12:00-14:00 uur en de laatste scha-
kelt door tussen 16:00-17:00 uur 
wanneer zij hun administratieuurtje 
hebben. Doordat wij werkzaam zijn 
in hun eigen HIS en het nauwe con-
tact dat ik onderhoud met zowel de 
assistenten als de huisartsen, blijven 
wij goed op de hoogte, kunnen wij 
patiënten direct helpen en weten wij 
wat er gaande is in de praktijk. De 

afwisseling vind ik zelf erg leuk, het 
houd je scherp daar je vaak moet 
schakelen. Samen met mijn colle-
ga’s zijn wij eigenlijk één hele grote 
praktijk. Het voelt goed de patiënten 
direct van dienst te kunnen zijn, 
daarnaast merk ik dat de waardering 
bij de praktijken groot is. Zij ervaren 
minder stress, kunnen meer tijd vrij-
maken in de behandelkamer en er is 
het vertrouwen dat hun patiënten in 
goede handen zijn. Als er weer een 
nieuwe praktijk bijkomt kan ik daar 
ook - samen met mijn leidingge-
vende Priscilla - te vinden zijn voor 
ons inwerkmoment. Ik vind het erg 
prettig dat wij per praktijk genoeg 
tijd krijgen om volledige inge-
werkt te zijn, alvorens wij weer een 
nieuwe praktijk verwelkomen. Om 
17:00 uur spreken wij vaak de dag 
nog even door met de assistenten, 
waarna we voldaan de dag afsluiten 
en weer uitkijken naar morgen!”

BESPARING
Het is een klein rekensommetje 
om te zien wat u kunt besparen 
per maand. De declarabele uren 
van een assistente, die ingezet kan 
worden in de behandelkamer, terwijl 
de telefoon wordt beantwoordt en 
ook telefonische consulten worden 
direct gedeclareerd. Bereken hoe-
veel u kunt besparen!

Voor meer informatie:
De Dokterstelefoon
Radioweg 6
1324 KW Almere
085-0290800
www.dedokterstelefoon.nl
priscilla@dedokterstelefoon.nl

De Dokterstelefoon
“Onze 

organisatie viert 
binnenkort 

haar jubileum. 
Praktijken die 
zich vóór 16 
april 2017 

aanmelden 
ontvangen van 

ons een zeer 
scherp tarief!”

Deze advertentie is alleen 
leesbaar in de printversie

Uw personeel onze zorg

MedWay B.V.
Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk

033 - 247 11 71



OPINIE Door   Wolter Paans

‘Dokter, kunt u mij nog eens 
uitleggen wat ik ook al weer zelf 
kan doen om mijn medicatie veilig 
verder af te kunnen bouwen?’ Hoe-
veel patiënten maken vandaag de 
dag een vervolgafspraak voor een 
dergelijke vraag? 

Artsen, verpleegkundigen en ver-
pleegkundig specialisten zien hun 
werkgebied langzaam verschuiven 
van ondersteuning bieden bij het 
genezen van ziekten naar interventies 
die er op gericht zijn om ‘zo gezond 
mogelijk oud’ te kunnen worden. 
‘The Healthy Ageing Movement’ is in 
dit kader een bekende ontwikkeling. 
Het blijkt dat deze beweging ook 
een professionele rolverschuiving 
met zich meebrengt en een andere 
manier van communiceren met de 
patiënt, of, modern gezegd, met de 
burger vraagt. 
Een voorbeeld om gericht bij te kun-
nen dragen aan ‘gezonder oud wor-
den’ is door actief te ondersteunen 
bij het begrijpen van medische infor-
matie, van processen en activiteiten 
die patiënten zelf kunnen ontplooien 
om gezond te kunnen blijven, of, als 
daar in mindere mate spraken van 
kan zijn, om toch in een zo goed 
mogelijke conditie te blijven. Daarbij 

is een goed begrip van hoe van het 
eigen familiesysteem, de informele 
zorgverlening en het zorgsysteem 
gebruik gemaakt kan worden, van 
toenemend belang. 
‘Een goed begrip bij de patiënt als 
voorwaarde’; het lijkt een steeds 
belangrijker adagium te worden. 

BEGRIP KWEKEN
Een goed begrip kan gezien worden 
als een belangrijke conditie om eigen 
regie te kunnen nemen, eigen keuzen 
te kunnen maken, of op zijn minst, 
begripvol in te kunnen stemmen met 
de keuzen die in afstemming met de 
professionele zorgverlener gemaakt 
zijn. Er is dus veel begrip te kweken. 
Dat is lang niet altijd eenvoudig. Er 
zijn veel factoren die het kennis- en 
begripsniveau van zorgvragers bepa-
len. Het wetenschapsgebied dat zich 
richt op de communicatie om tot een 
dergelijk begrip te komen is veelal 
terug te vinden onder de (zoek)term 
‘health literacy communication’.

LINEAIR VERSUS DYNAMISCH 
In de traditionele arts-patiënt-com-
municatie wordt gesproken over het 
‘zender-ontvanger-model’.

Figuur 1 Bron Veenker & Paans, 20161

In dit lineaire model wordt er van 
uitgegaan dat de omgeving en de 
contextuele factoren weliswaar van 
betekenis zijn, echter er is geen eva-
luatieve mogelijkheid ingebouwd om 
daadwerkelijk na te gaan, of er echt 
wel begrepen wordt wat bijvoorbeeld 
de dagelijkse implicaties zijn van de 
voorgestelde leefstijlverandering, een 
medicatieschema of een te doorlopen 
klinisch pad. 
Wellicht komt het u bekend voor. 
De dokter vraagt: ‘Nu ik zo alles 
op een rij gezet heb; heeft u nog 
vragen?’ De verpleegkundige vraagt: 
‘Heeft u voldoende inzicht in wat 
nu de gevolgen zijn voor u? ‘Ja, ja 
hoor, dank u wel.’ Maar hoe weten 
we nu of alles daadwerkelijk goed 
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Health literacy: naar 
moderne dynamische 

communicatie begrepen is? Uit onderzoek blijkt dat 
er nog veel begripsproblemen zijn, 
en dat ondanks dat er geen vragen 
meer zijn, nog veel onzekerheid en 
onduidelijkheid kan bestaan. Er is 
substantieel onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van de communicatie 
van (huis)artsen en verpleegkundi-
gen. Daaruit blijkt dat er gemiddeld 
genomen zeker belangrijke verbete-
ringen mogelijk zijn. Toch is er met 
relatief kleine aanpassingen en een-
voudige basisprincipes al veel winst 
te behalen. Bij het toepassen van het 
zogenoemde ‘dynamische communi-
catiemodel’ wordt automatisch een 
reflectie ingebouwd. 

Figuur 2 Bron Veenker & Paans, 20161

Informatie wordt bewust gereflec-
teerd en op basis van die reflectie 
krijgt het een vervolg. De commu-
nicatie verandert dan naar bijvoor-
beeld: ‘Als u nu de beoogde verande-
ring in uw dagindeling schetst, hoe 
ziet die er dan uit?’ Of: ‘Hoe zou u 
tot een dagelijkse verandering van uw 
leefstijl kunnen komen?’ Maar het 
zijn ook juist de complexere thema’s, 
waarbij een goed begrip van belang 

is omdat keuzen bepalend kunnen 
zijn voor de rest van iemands leven: 
‘As u nu beide mogelijke behande-
lingen bekijkt, wat zijn dan voor u 
de belangrijkste overwegingen bij uw 
keuze?’ De communicatie verandert 
van vraag-antwoord-communicatie, 
die voornamelijk op gesloten vragen 
gebaseerd is, naar een dynamisch 
gesprek waar meer open vragen 
gesteld worden en waar de zorgver-
lener de mogelijkheid krijgt op de 
kennis en het begripsniveau van de 
zorgvrager aan te sluiten. Zo kan in 
het gesprek de kennis per interactie 
verifieerbaar toenemen. (Vandaar 
de spreekwoordelijk bedoelde kleine 
meetlat in figuur 2). Deze methode 
wordt ook wel de ‘Teach back-me-
thode’ genoemd. Het is daarbij 
natuurlijk de kunst om begripvol 
over te komen en zeker niet belerend 
of betuttelend. Het is wellicht meer 
de bewustwording van het belang 
om op een dynamische, reflectieve 
manier met zorgvragers te commu-
niceren, dan dat het een nieuw aan 
te leren vaardigheid is, alhoewel er 
veel wetenswaardige beschrijvingen 
van ‘best-practices’ en adviezen voor 
een meer dynamische communicatie 
voorhanden zijn.

TIJD EN DOELMATIGHEID
In figuur 3 wordt duidelijk hoe de 
thematiek rond ‘healthy ageing’ en 
‘health literacy’ door middel van 
een interactiemodel samen worden 
gebracht. Het model is ontleent aan 
het IROHLA-project dat staat voor: 
“Intervention Research On Health 
Literacy among Ageing population”. 
(http://www.irohla.eu/home/). Met 
‘health literacy interventies’ worden 
die interventies bedoeld die er op 

gericht zijn om het begrip van de 
zorgvrager te vergroten. Dat kunnen 
ook internetapplicaties zijn, die op 
een bepaalde wijze kennis helpen 
vergroten. Dus ook dynamisch com-
municeren op een digitale manier 
hoort hier bij.

Figuur 3 Bron www.irohla.eu

‘Allemaal goed en wel. Maar hoe 
zorg ik er voor dat ik dat binnen de 
gestelde consultatietijd allemaal 
geregeld krijg?’ Een terecht gestelde 
vraag.  Gesloten vragen werk je over 
het algemeen sneller af in vergelij-
king met open vragen. Wellicht moet 
het perspectief op intensievere com-
municatiemogelijkheden op de korte 
termijn beter afgestemd worden op 
de beoogde lange termijn effecten in 
een veranderd zorgmodel. Het zou 
zelfs voor de hele samenleving op de 
langere termijn een bijzonder groot 
positief verschil zou kunnen maken. 

Dr. Wolter Paans
Lector Verpleegkundige Diagnostiek
Hanzehogeschool, Groningen.

Dr. Herman Veenker
Senior Onderzoeker
Pedagogische Academie
Hanzehogeschool Groningen
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1BMC Med Educ. 2016 Oct 21;16(1):280.
A dynamic approach to communication in health 
literacy education. Veenker H. Paans W.

‘Een goed begrip bij de patiënt als voorwaarde’; 
het lijkt een steeds belangrijker adagium 

te worden.
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Het beroep van apotheker en apothekersassistente vereist 
specifiek inhoudelijke vakkennis. Deze vakkennis is 
up-to-date te houden met cursussen en nascholingen en 
eenvoudig te organiseren. Maar wat alle zorgverleners 
gemeen hebben, is dat zij dagelijks persoonlijk contact 
hebben met de patiënt en dagelijks communiceren 
over heel uiteenlopende onderwerpen. Deze dagelijkse 
beroepsmatige omgang vereist een grote diversiteit in 
vaardigheden. Er bestaan handvatten voor het verbeteren 
van sociale en interactionele vaardigheden, maar eigen 
karakter speelt een grote rol.

Daarnaast hebben apothekersassistenten de afgelopen 
jaren in ongelofelijk rap tempo te maken gekregen met 
patiënten die ontevreden zijn over verpakkingswijzigin-
gen (preferentiebeleid). Het tweede grote probleem is het 
eigen risico en het afrekenen van geneesmiddelen in de 
apotheek. Deze twee factoren hebben het beroep van de 
apothekersassistente en in het bijzonder het gesprek aan 
de balie en telefoon sterk negatief beïnvloed. Onbegrip, 
scheldpartijen en zelfs agressie zijn in veel apotheken aan 
de orde van de dag. 

Indien er ongewenst gedrag aan de balie plaatsvindt dan 
word ik erbij geroepen. In verreweg de meeste gevallen 
heeft de assistente al de grootste klap opgevangen en kan ik 
de situatie meestal wel voor alle partijen positief afronden. 
Wanneer een patiënt zich onbehoorlijk gedraagt en de apo-
theek heeft verlaten voordat ik met hem of haar in gesprek 
kan gaan, dan bel ik achter deze patiënt aan. Dit is wel 
het minste dat ik kan doen om de assistente te steunen. 

Ik ben enorm trots op mijn assistenten. Aan de balie zijn 
de dames altijd vriendelijk, ze nemen de patiënt altijd 
serieus en geven hen alle ruimte voor een persoonlijk 
gesprek. Complimenten voor alle assistenten die er dag in 
dag uit in slagen positief te beginnen en ook weer positief 
af te sluiten!

En laten wij  alle farmaceutische zorg nou eens uit het 
eigen risico halen, dan wordt het verlenen van zorg weer 
een stuk plezieriger…

De heer Herman Bruins is apotheker in Hillegersberg te 
Rotterdam.
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COLUMN Tekst   Herman Bruins

Communicatie in de apotheek

“Onbegrip, scheldpartijen en zelfs 
agressie zijn in veel apotheken aan 

de orde van de dag”

ACHTERGRONDDoor   Edgar Kruize   

De taalbarrière kan een behoorlijk 
obstakel in de (huisartsen)zorg 
zijn. Soms is een tolk noodzakelijk, 
maar juist de inzet daarvan is weer 
een ander te nemen obstakel. 

In november 2016 stemde minister 
Edith Schippers van volksgezondheid 
in met het plan om vluchtelingen die 
een Nederlandse verblijfsvergunning 
hebben gekregen een half jaar lang 
middels een tolk met de huisarts te 
laten communiceren. De minister 
sprak van een uitzonderingssituatie 
voor vluchtelingen, die maximaal 
twee jaar mag duren. De Landelijke 
Huisartsen Vereniging stelde destijds 
al het voorstel te mager te vinden. 
Een half jaar is niet genoeg, zeker 
als andere zorgverleners geen toe-
gang krijgen tot een tolkentelefoon. 
“Binnen een half jaar kan iemand 
wellicht een brood bestellen in het 
Nederlands, maar complexe zorgvra-
gen en trauma’s bespreken, vraagt 
om een heel ander taalniveau”, aldus 
Ella Kalsbeek, voorzitter van de 
LHV. “Bovendien hebben niet alleen 
huisartsen de tolkentelefoon hard 
nodig. Ook andere zorgverleners in 
de buurt: fysiotherapeuten, psycholo-
gen, tandartsen, apothekers, verlos-
kundigen of de GGD.”

VERGOEDING
Inmiddels heeft de LHV luider 
aan de bel getrokken. Vanwege de 
media-aandacht die de regeling van 
Schippers heeft gekregen, meldt zich 
een groeiend aantal huisartsen bij 
de LHV met de vraag hoe zij gebruik 
kunnen maken van de vergoeding. 
Deze wordt op dit moment echter 
nog niet vergoed, omdat de LHV 
geen subsidieaanvraag wilde indie-
nen. Zodoende, aldus het ministerie, 
moest een Europese aanbesteding 
worden gedaan. Rond de zomer 
wordt meer duidelijkheid verwacht. 

Tegenover Medisch Contact zegt de 
LHV: “We vinden dat de minister er 
als systeemverantwoordelijke voor 
moet zorgen dat mensen de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Dat is 
voor vluchtelingen die in gemeenten 
komen wonen al langere tijd een 
probleem. We blijven ook pleiten 
voor een permanente regeling voor 
de héle eerstelijn. Maar een regeling 
is beter dan géén regeling, dus willen 
we dat huisartsen er zo snel mogelijk 
gebruik van kunnen gaan maken.”

SNELHEID
De inzet van een tolk gaat uiteraard 
verder dan alleen vluchtelingen die 
zich bij de huisarts melden en is ook 
van nut bij anderstalige patiënten 
die al langer in Nederland verblijven. 
Uit NIVEL-onderzoek blijkt dat er 
vaker een tolk ingezet kan worden in 

de zorgsector. Bij 16 procent van alle 
anderstaligen patiënten is de inzet 
van een professionele tolk noodza-
kelijk, bij slechts 5 procent gebeurt 
dit daadwerkelijk. Anticiperend 
hierop heeft Tolk- en Vertaalcentrum 
Nederland de TolkentelefoonApp 
voor de zorgsector gelanceerd. Via de 
app hebben zorgverleners in Neder-
land letterlijk zeven dagen per week 
en 24 uur per dag een tolk ‘op zak’; 
binnen zestig seconden is de juiste 
tolk in de gewenste taal beschikbaar. 
“Enerzijds moet de zorgverlener de 
juiste diagnose en zorgvraag kunnen 
vaststellen, en anderzijds moet de 
patiënt kunnen begrijpen hoe de 
behandeling eruit ziet”, aldus Guido 
Vroman, Manager Business Deve-
lopment & Sales bij TVcN. “Het 
niet inzetten van een professionele 
tolk wanneer dat wel nodig is, kan 
ook extra zorgverbruik tot gevolg 
hebben.” Het app-gebruik is gratis, 
voor de inzet van de tolken geldt het 
reguliere tarief. De meerwaarde zit in 
de snelheid waarmee in noodgevallen 
of bij acute zorg een tolk bereikt kan 
worden. Het is één van de initiatie-
ven die wordt ontplooid om betere 
tolkenvoorziening in de (eerstelijns)
zorg te krijgen, want daar is volgens 
het in juni 2016 gepresenteerde 
NIVEL-onderzoek absoluut behoefte 
aan. Landelijk gezien is er vooral in 
de jeugdgezondheidszorg en in de 
huisartsenzorg meer behoefte aan 
professionele tolken. “Nu hebben 
artsen en andere zorgverleners 
veelal te weinig tijd en (financiering)
mogelijkheden om een tolk in te 
zetten”, aldus het onderzoek. “Het 
niet inzetten van tolken heeft volgens 
zorgverleners een negatief effect op 
de zorg en resulteert in extra zorgge-
bruik. Zo kan de zorgvraag niet goed 
worden vastgesteld, lopen patiënten 
extra gezondheidsrisico en zijn er 
meer vervolgcontacten nodig.” 

Tolk in de praktijk

“Het niet inzetten 
van een professionele 
tolk wanneer dat wel 
nodig is, kan extra 
zorgverbruik tot 
gevolg hebben”
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De eerste kliniek in Nederland 
voor specialistische diagnose en 
behandeling van (mogelijk) B12 te 
kort. Nieuwe inzichten en bewust-
wording van de gezondheidsschade 
en gevolgen van vitamine B12 
tekort waren de aanleiding voor 
dokter Hajo Auwerda, hematoloog, 
om een eigen gespecialiseerd diag-
nose- en behandelcentrum op te 
richten. Auwerda werkte meer dan 
20 jaar als internist in topklini-
sche- en algemene ziekenhuizen en 
heeft landelijke bekendheid gekre-
gen als dé B12-specialist. Sinds 
begin dit jaar werkt hij in een ZBC 
die volledig gespecialiseerd is in 
vitamine B12 problematiek.

ONJUISTE DIAGNOSES
Auwerda: “Goede zorgverleners 
kennen het moment waarop klach-
ten bloedserieus moeten worden 
genomen en weten wanneer zij van 
een protocol af moeten wijken. Je 

moet altijd afwijken als dit in belang 
van een patiënt is, mits je dit goed 
kunt argumenteren. Als je dat niet 
doet, ga je onherroepelijk de fout in 
en bewijs je een hele slechte dienst 
aan je patiënt. Protocollen gaan 
vaak uit van een ziekte, maar goede 
zorgverleners gaan uit van de mens. 
In mijn aanpak gaat het er om dat 
de menselijke maat toonaangevend 
is waarbij het totaalplaatje bepalend 
is of er sprake is van een B12-tekort. 
Het gaat mij dus zeker niet alleen 
om een B12-getalletje of een bloed-
waarde, maar vooral om de klachten. 
Uit eigen onderzoek schat ik dat 
ongeveer vijf tot zeven procent van 
de Nederlandse bevolking last heeft, 
of kan hebben, van symptomatisch 
B12-tekort zonder dat duidelijk is 
wat er aan de hand is. De klachten 
van B12-tekort kunnen erg invalide-
rend zijn, maar toch worden mensen 
vaak weggezet als ‘er is niets aan de 
hand’, ‘een beetje stress’ en worden 

onjuiste diagnoses gesteld als fibro-
myalgie, chronisch vermoeidheidsyn-
droom of burn-out. Vaak worden 
deze mensen langs verschillende spe-
cialisten en ziekenhuizen gestuurd 
zonder dat de juiste diagnose wordt 
gesteld en zonder dat behandeling 
wordt ingezet. Sommige patiënten 
worden zelfs vaak beschouwd als 
hypochonder, terwijl ze wel degelijk 
ziek zijn als gevolg van een B12-te-
kort. Waarbij er op dat moment al 
een B12-behandeling moet worden 
gestart voordat er ernstige (bijvoor-
beeld onomkeerbare neurologische) 
stoornissen optreden. Een ongelijk 
en oneerlijk gevecht volgt dan om 
eindelijk serieus te worden genomen 
voordat het te laat is.”

BEWIJS
“De Wetenschappelijke Vereniging 
van Huisartsen (NHG) heeft een 
standpunt ingenomen over wat een 
B12-tekort is en hoe die behandeld 

SPOTLIGHT Door   HuisartsenService

Nieuw in Nederland:

B12 Kliniek
moet worden. In dit standpunt is 
omschreven wat in de eerstelijn de 
juiste benadering is voor patiënten 
die een absoluut B12-tekort heb-
ben (<150pmol/L en macrocytaire 
anemie), maar niet voor mensen 
met een ‘subklinisch’ B12-tekort, of 
te wel voor mensen waarbij het B12 
‘laag normaal’ (150 - 250pmol/L, 
met of zonder anemie) is. Patiënten 
met een subklinisch en ook symp-
tomatisch B12-tekort worden in dit 
standpunt niet erkend als lijdende 
aan een B12-tekort en worden daar-
door van behandeling onthouden. 
Het NHG-Standpunt reflecteert de 
huidige opvatting dat evidence based 
medicine geen ander uitgangspunt 
kan hebben dan ‘hard bewijs’. Dit 
is nodig voor de werkzaamheid van 
vitamine-B12-suppletie bij gecombi-
neerde strengziekte en macrocytaire 
anemie, maar geen hard bewijs bij 
aspecifieke klachten en subklinische 
deficiënties. Dat bewijs is ook nage-

noeg niet te leveren, onder meer uit 
overwegingen van ethiek, tijdsduur 
en kosten. Maar als er geen bewijs is 
voor de werkzaamheid van B12-sup-
pletie bij de behandeling van een 
ziekte, wil dat nog niet zeggen dat 
vitamine B12 geen rol speelt in de 
etiologie van die aandoening. Het 
is ‘niet evidence based’ om maar te 
wachten op bewijs voor de potenti-
eel ernstige consequenties van een 
symptomatisch B12-tekort. Het niet 

erkennen en het onderschatten van 
B12-tekort is voor mij de reden om 
een speciale expertise B12-kliniek 
te openen waarin álle kennis is 
gebundeld, waar geluisterd wordt 
naar de patiënt én waar gewerkt 
wordt volgens een zeer persoonlijke 
en holistische aanpak. Het belang-
rijkste doel van mijn kliniek is om 
de patiënt te helpen door het snel 
stellen van een diagnose, goede 
nazorg te leveren en om weten-
schappelijk onderzoek te kunnen 
doen, zodat in de toekomst ook 
andere mensen makkelijker, beter en 
sneller behandeld kunnen worden. 
In B12 Kliniek is alles er op gericht 
om eerst te kunnen komen tot een 
meest zekere diagnose. Is eenmaal 
de diagnose B12-tekort gesteld, dan 
is de oplossing relatief eenvoudig 
en leidt goede suppletie tot minder 
(onnodige) belasting én kosten voor 
de gezondheidszorg. Dat gaan we 
ook monitoren!

TESTEMONIAL
Jarenlang heb ik vastgezeten in 
mijn zoektocht naar de juiste hulp 
en erkenning van mijn vitamine 
B12-probleem. Ik had het gevoel niet 
begrepen en niet gehoord te worden. 
Heel veel heb ik op moeten geven 
door mijn lichamelijke gesteldheid 
en de intense pijn in mijn lijf. Deze 
strijd heeft ook een ongelofelijke 
impact gehad op mijn mentale 
gesteldheid. Ik vind het daarom erg 
belangrijk dat het B12-probleem 
snel herkend wordt en dat er zo snel 
mogelijk een goede behandeling 
komt. 

Toen ik hoorde dat de B12 kliniek in 
Amsterdam zijn deuren zou openen, 
heb ik dan ook direct een afspraak 
gemaakt. Ik had een prettig gesprek 
met dokter Auwerda, waarbij ik het 
vooral heel fijn vond – ondanks dat 
het geen prettige mededeling was - dat 
ik eindelijk bevestiging kreeg van wat 
ik altijd al dacht; blijvende zenuw-
schade ten gevolge van een jarenlang 
onbehandeld vitamine B12-tekort.
Ik heb gemerkt dat veel huisartsen 
(nog) te weinig kennis hebben over 
vitamine B12 en dat hierdoor het pro-
bleem onderschat word en een goede 
behandeling uit blijft. Er zijn zelfs 

mensen die B12-deficiëntie een‘hype’ 
noemen. Dat raakt mij enorm, juist 
omdat mijn leven helemaal op zijn 
kop is gezet door dit probleem en met 
mij velen anderen. Daarom ben ik blij 
met de opening van de B12 kliniek in 
Amsterdam. Hopelijk komt er zo meer 
kennis over B12-deficiëntie waardoor 
B12-tekort en de gevolgen hiervan 
eerder herkend kunnen worden. Er 
zou hierdoor zoveel leed kunnen 
worden bespaard en blijvende schade 
worden voorkomen. De gezondheid 
van de patiënt dient immers bij iedere 
behandelaar centraal te staan.
Denise van Dort 

“Protocollen gaan vaak uit van een 
ziekte, maar goede zorgverleners 

gaan uit van de mens”
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CULTURELE DIVERSITEIT

“Ik heb een aantal keren de 
huisarts gebeld en gevraagd om de 
klachten van mijn moeder over 
haar been niet alleen te bespre-
ken, maar het been en de knie 
ook te betasten op pijnplekken. 
Daarmee  voelt mijn moeder zich 
veel meer serieus genomen.” 

IN GESPREK 
In het gesprek van huisarts of POH 
met een patiënt, is het er niet alleen 
belangrijk dat de patiënt de woorden 

kent. Het is wenselijk om te toet-
sen of de patiënt de betekenis en 
invulling van de woorden kent zoals 
deze zijn bedoeld. Tweerichtingsver-
keer tijdens het consult is daarvoor 
noodzakelijk. Tegelijkertijd bevindt 
zich hier een knelpunt, omdat een 
belangrijk deel van de patiënten met 
een migratieverleden heeft geleerd 
dat het niet respectvol is om een 
meerdere, iemand die veel kennis 
heeft, tegen te spreken.

JA ZEGGEN, BETEKENT NIET 
ALTIJD JA.
‘Ja’ betekent lang niet altijd dat de 
patiënt het met de huisarts eens 
is, of dat men zich aan de afspraak 
houd. ‘Ja’ heeft ook de betekenis van 
respect of ‘insh Allah’, ‘bij Gods-
wil’ vrij vertaald ‘we zullen zien’. 
Deze betekenis is voor de huisarts 
of POH moeilijk te onderscheiden 
van de ‘ja’ zoals zij die gewend zijn. 
Wat ook een rol speelt is dat veel 
migranten opgegroeid zijn in een 
collectief systeem. Daardoor zijn zij 
minder goed in het geven van een 
persoonlijke mening. Zo ontstaat de 
indruk dat de patiënt geen duide-
lijke persoonlijke mening heeft. 
Men heeft deze echter wel en daar-
mee een verwachting, maar spreekt 
deze minder gemakkelijk uit. 

ANDERE VRAAGSTELLING
Verwachtingen spelen een belang-
rijke rol in de communicatie en 
kunnen leiden tot weerstand en 
afstand tussen huisarts en patiënt. 

‘Wat kan ik voor u doen?’, ‘Wat 
verwacht u van mij?’, ‘Zegt u het 
eens!’, ‘Wat denkt u zelf?’; deze 
vragen geven patiënten met een 
migratieverleden het gevoel dat de 
huisarts niet kundig is, waarbij het 
vertrouwen in de huisarts daalt. Zij 
vinden het ongepast dat de huis-
arts zulke vragen stelt, omdat men 
deze manier van gesprekken voeren 
niet kent. Een betere opening van 
het gesprek kan zijn; ‘Hoe gaat het 
met u?’ (zorg voor laaggeletterden, 
migranten en sociaal kwetsbaren, 
nhg / Pharos 2016).

NEEM EEN OMWEG
Nodig de patiënt, via een omweg, 
uit om te vertellen wat de verwach-
tingen zijn. Daarvoor kunnen vragen 
gesteld worden als; ‘Zijn er in de 
familie of onder vrienden mensen 
met deze klachten en hoe zijn zij 
behandeld’. Of ‘Wie in de familie 
weet van deze klachten en wat 
heeft die persoon er over gezegd’. 
Deze vragen bieden de patiënt en 
huisarts of POH de ruimte om over 
de verwachtingen van de patiënt te 
praten. Voor Nederlandse begrippen 
lijkt dit een omweg, maar ook via 
een omweg bereik je de bestem-
ming. Daarbij is de kans groot dat 
de omweg informatie oplevert die je 
via de kortste weg niet had gehoord. 
Voor meer kennis en handvatten om 
culturele verschillen te overbruggen, 
neem contact op met info@symion.
nl of bekijk de site www.symion.nl//
VARIIS.

Culturele verschillen 
overbruggen

“Ook via een 

omweg bereik je 

de bestemming” 

Door   VARIIS
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HUISARTS IN BEELDDoor   Edgar Kruize

Kunt u iets meer vertellen over Huisartsen-
praktijk de Waterlelie?
“Ik ben in 1995 gestart als huisarts in 
Almere. Toen was het nog een kleinscha-
lige praktijk. Inmiddels zit ik met een 
collega in een maatschap, hebben we 
twee huisartsen in dienst en bedienen we 
met deze praktijk een patiëntenpopulatie 
van ongeveer 7000 man. Wij hechten veel 
waarde aan het geven van de juiste aan-
dacht aan onze patiënten, zodoende heeft 
het ondersteunend personeel in veel gevallen ook een 
eigen expertise naast de algemene werkzaamheden; bij-
voorbeeld een assistente die gespecialiseerd is in hart- en 
vaatziekten, een andere in klein laboratoriumonderzoek 
et cetera. Daarnaast werken bij ons twee POH-S en twee 
POH-GGZ en hebben we diverse andere medewerkers die 
ervoor zorgen dat onze patiënten altijd de juiste en op dat 
moment best mogelijke antwoord op hun zorgvraag en 
zorgbehoefte krijgen.” 

Er loopt via MedWay een allergieconsulent binnen uw praktijk. 
Is dat tevens een manier om de zorg te optimaliseren?
“Absoluut! Allergie kan een groot probleem zijn. Uiter-
aard is er een grote groep mensen die slechts enkele 
weken per jaar wat last heeft, maar er is ook een groep 
die bijvoorbeeld voor grassen, bomen én voor huisstofmijt 
allergisch is. Die groep moet je goed in de gaten hou-
den, vanaf jonge leeftijd al. Dergelijke zware allergieën 
kunnen zich op termijn doorontwikkelen tot bijvoorbeeld 
astma. In het verleden behandelden we allergiepatiënten 
zelf, maar dit is een heel specifiek aandachtspunt waar 
we net niet genoeg vanaf wisten. Door beroep te doen 
op de Allergieservice, kunnen we ook die patiënten de 
aandacht geven die we in onze praktijk bij elke patiënt 
voor ogen hebben.”

Is het in een wereld waarin patiënten steeds mondiger 
worden en aan zelfdiagnose doen via internet lastiger of
 juist makkelijker communiceren?
“Dat hangt geheel van de patiënt af. Het klopt dat men 
mondiger is geworden, maar je moet als huisarts goed 
luisteren wat nu precies de onderliggende boodschap is. 
Zeker bij ingrijpende zorgkwesties, regeert de angst en 
merk je dat hetgeen men heeft opgezocht op internet 
vaak iets is waarin geruststelling wordt gezocht. Nu kan 
je als huisarts niet altijd de angst wegnemen, maar je 

kan met gerichte vragen wel uitvinden 
waar men nu precies bang voor is en door 
op een open manier het gesprek aan te 
gaan een band opbouwen. Daar vandaan 
kun je op basis van gelijkwaardigheid het 
behandeltraject in en dat is vaak wat een 
patiënt wil.”

Naast Huisartsenpraktijk de Waterlelie werkt 
u ook aan/in de nieuwe Huisartsenpraktijk 
Nobelhorst, wat zijn daarmee de plannen?

“Nobelhost is een nog in aanbouw zijnde wijk in Almere. 
De praktijk die we daar nu hebben te midden van de 
nieuwbouw is ‘slechts’ een tijdelijke locatie, geheel 
gebouwd van natuurlijk materiaal. Onze plannen zijn 
ambitieus. Met de wijk heeft de gemeente Almere een 
groen en duurzaam geheel voor ogen, waarbinnen veel 
initiatief ligt bij de bewoners om zelf vorm en invul-
ling aan de wijk te geven. In die setting willen wij een 
praktijk neerzetten waar we ‘andersoortige zorg’ kunnen 
aanbieden, waar we als het ware als een marktplaats 
voor zorg gaan fungeren. In een toekomst waarin we ook 
op oudere leeftijd nog steeds zelfredzaam moeten zijn, 
kunnen we op laagdrempelige manier vraag en aanbod – 
ook bijvoorbeeld met hulp uit de directe woonomgeving 
– bijeen brengen. Zorgstromen willen we beter reguleren. 
Huisartsenpraktijk Nobelhorst moet een anderhalvelijns-
zorgcentrum worden, waar wij Zorg 3.0 gaan aanbieden.”

Willen jullie die vorm van zorg uiteindelijk ook in Huisartsen-
praktijk de Waterlelie uitrollen?
“De eerstelijnszorg is hoe dan ook continu in beweging. 
Op de locatie van Huisartsenpraktijk de Waterlelie ont-
wikkelen we uiteraard ook mee en leveren we de in onze 
ogen best mogelijke vorm van zorg. Dat doen we onder 
meer door de patiënten niet standaard door dezelfde dok-
ter te laten zien en, zoals gemeld, te filteren op welke arts 
met welke expertise op dat moment de beste behandelaar 
is. Ons team is hier heel goed op ingespeeld en we mer-
ken dat de patiënten deze werkwijze fijn vinden. We zijn 
altijd op zoek naar de juiste vorm, al kunnen we die vorm 
juist in een setting als Nobelhorst, die we letterlijk vanaf 
de grond opbouwen, nog sterker naar onze hand zetten. 
Er verandert veel en er gaat ongetwijfeld veel meer veran-
deren in de zorg. Je kunt afwachten wat dat voor impact 
heeft, of juist voor de troepen uitlopen en zelf iets nieuws 
initiëren. Dat laatste is waar wij ons goed bij voelen.”

In de rubriek ‘Huisarts In Beeld’ belicht HuisartsenService in elke 
editie een huisarts en diens praktijk. Ditmaal een gesprek met  
Eric Boerop van de Huisartsenpraktijk de Waterlelie in Almere.
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ACHTERGROND Door   HuisartsenService

Het sleutelwoord voor gezond-
heidszorg is samenwerking tussen 
huisarts en cardioloog op basis van 
onderling vertrouwen en profes-
sionaliteit. Dicht bij de patiënt, 
efficiënt en met kleinschaligheid 
als kracht. Veel cardiologische 
zorgvragen kunnen opgevan-
gen worden in de eerstelijn met 
back-up van cardiologen, zodat 
het ziekenhuis alleen voor spoed 
en interventies ingezet hoeft te 
worden. Samen versnippering en 
onnodige zorg voorkomen en tege-
lijkertijd excellente en patiënt-  
vriendelijke zorg dicht bij de 
burger aanbieden. HartKliniek 
Nederland is de naam van een 
nieuwe keten van specialistische 
diagnostiek- en behandelcentra 
voor hart- en vaatziekten, waarbij 
een persoonlijke en holistische 
aanpak voorop staat. 

NAAR EEN IJZERSTERKE 
EERSTELIJN
Na jaren te hebben gewerkt in zie-
kenhuizen als algemeen cardioloog, 
is de oprichter van HartKliniek, 
cardioloog Menno Baars, gaan doen 
wat hij echt nodig vond; namelijk de 
zorg dichter bij huis van de patiënt 
te brengen. Tegelijk wilde Baars 
echter wel de lijn met het zieken-
huis vasthouden. “Naar de huisarts 
als het kan, naar HartKliniek als het 
nodig is en alleen nog bij spoed of 

voor een ingreep naar een zieken-
huis.” Baars gelooft in de kracht van 
collectief en doelmatigheid. Ver-
sterking van de eerstelijnszorg door 
goede afspraken over ware substi-
tutie-effecten en eerstelijnsdiagnos-
tiek. “Als je jezelf zulke eisen oplegt, 
dan moet je wel innovatief zijn en 
vooral willen samenwerken (en 
kunnen delen) met het bestaande 
zorgveld. Dat kan alleen als de 
eerstelijn steengoed is georganiseerd 
in samenwerking met ‘next-door’ 
cardiologen waarbij het gaat om 
vertrouwen in elkaar en elkaar ook 
iets gunnen.” 

BESLIST GEEN 
ZIEKENHUISGEVOEL
De manier waarop zorg geleverd 
wordt in HartKliniek, is essentieel 
anders dan in een ziekenhuis. “Wij 
werken volgens een, voor Neder-
landse begrippen, niet gangbare 
werkwijze en mentaliteit. Onze 
medewerkers en cardiologen 
hebben ‘hart voor de mens’, staan 
voor beschaafde zorg en zijn meer 
gericht op kwaliteit dan op prijs. 
De toegenomen marktwerking leidt 
tot verkeerde prikkels in de zorg en 
wijzen wij af. Meer marktwerking 
leidt ook tot meer concurrentie 
tussen instellingen, in plaats van 
samenwerking. Dit werkt de ver-
snippering van de zorg in de hand 
en maakt een optimaal gebruik van 

de kennis en middelen moeilijker. 
Wij zijn, zeg maar een nieuw type 
kliniek, die zorg biedt van laag-com-
plexe algemene cardiologie tot op 
het hoogste, academische niveau, 
waarbij er altijd naar het ‘geheel’ 
wordt gekeken, dus ook naar alle 
andere aandoeningen en problemen 
die er spelen, en naar de samenwer-
king met andere zorgverleners. En 
als het kan, dan kunnen wij onze 
patiënt ‘los’ laten, terug naar de ver-
trouwde huisarts. Nog een voordeel: 
Patiënten hebben in HartKliniek 
geen wachttijd, de spreekuren zijn 
ruim bemeten, onderzoeken worden 
meteen uitgevoerd en iedereen krijgt 
ook meteen de uitslag. En de huis-
arts wordt dezelfde dag teruggekop-
peld via beveiligde edifact zorgmail. 
En voor de kosten hoeft niemand 
het te laten. HartKliniek is net zo 
duur of goedkoop als een zieken-
huis met een contract. De kosten 
worden altijd (100%) gedekt omdat 
alle HartKlinieken betaalovereen-
komsten hebben afgesloten met 
verzekeraars. Niemand hoeft dus 
iets bij te betalen in HartKliniek, 
met uitzondering natuurlijk van de 
aanspraak die altijd wordt gemaakt 
op het jaarlijks eigen risico. 

AFSPRAKEN KOMEN SNEL 
TOT STAND
U of uw patiënt kan natuurlijk 
altijd zelf bellen om een afspraak 
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HartKliniek slaat in 
razendsnel tempo bruggen 

tussen cardiologen en 
huisartsen

te maken. De wachttijd is heel kort 
(zo nodig zien wij uw patiënt al 
vandaag). Nog makkelijker is om 
te verwijzen via ZorgDomein. Met 
ZorgDomein heeft u direct zicht 
op ons totale zorgaanbod en onze 
korte toegangstijden en uw patiënt 
komt goed geïnformeerd naar ons 
toe. Al onze vestigingen zijn via dit 
elektronische verwijssysteem bereik-
baar. Als u ook aangesloten bent 

op ZorgDomein, dan kunt u vanuit 
uw spreekkamer uw patiënten via 
een veilige emailverbinding naar 
ons verwijzen. Het is mogelijk om 
afspraken te maken voor algemene 
cardiologie of dieper, bijvoorbeeld 
vrouwencardiologie of sportcardio-
logie. Ook kunt u afspraken maken 
voor alleen eerstelijnsdiagnostiek, 
dus zonder onnodig consult-cardio-
loog. U regelt dan alleen een ECG, 

een HOLTER of Memo (event) 
recorder, een 24-uurs bloeddrukme-
ting, een i-ECG (inspanningstest) 
en/of een echo hart. Ook bij een 
eerstelijnstest wordt u altijd dezelfde 
dag teruggekoppeld. Een goede ser-
vice van ons voor u als professional. 
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“Versterking van de eerstelijnszorg 
door goede afspraken over 
ware substitutie-effecten en 

eerstelijnsdiagnostiek”
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DIABETES ONDERSTEUNING IN DE PRAKTIJK

De HuisartsenService constateert dat er in de eerstelijn behoefte bestaat aan ondersteuning 
ten aanzien van een juiste verhouding van de kosten en de opbrengsten. Wij kunnen u helpen 
financiële verbeterslagen te maken in de organisatie van uw diabeteszorg. De HuisartsenService 
wil de diabeteszorg in de eerstelijn, zowel kwalitatief als kwantitatief verbeteren.

Wat kan de HuisartsenService voor u betekenen?

1.  QUICKSCAN 
Deze QuickScan is  een online tool en neemt maximaal 30 minuten van uw tijd in beslag. 
Hieruit volgt een situatie rapport t.a.v. 4 onderdelen:
• praktijk / organisatie, personeel, kwantiteit en kwaliteit
U ontvangt hierna een beknopte en concrete analyse , het situatie rapport. 
De QuickScan wordt u gratis aangeboden. 
      
2.  VERBETERTRAJECT
Naar aanleiding van de QuickScan kunnen wij in samenwerking met u een verbetertraject 
opstellen. Een van onze diabetesexperts komt hiervoor bij u langs en zal een stappen-
plan met u opstellen. Wij kunnen eventueel daarna ook begeleiden bij de uitvoering van 
het plan. Voor het verbetertraject zal vooraf een offerte op maat worden gemaakt.

3.  EDUCATIE 
De HuisartsenService biedt de mogelijkheid tot diverse educatieprogramma’s. Deze  
geaccrediteerde scholingen zijn op maat te organiseren of worden centraal gegeven. 
Kijk op onze www.huisartsenservice.nl welke scholingen actueel zijn. 
De kosten die hieraan verbonden zijn kunt u online raadplegen. 

4.  PERSONELE OPLOSSINGEN
Vanuit MedWay kunnen wij alle personele vraagstukken voor u oplossen.
U kunt hierbij denken aan projectmatige ondersteuning door gespecialiseerde verpleeg-
kundigen. Maar ook uw openstaande vacatures voor  tijdelijk- of vast personeel zijn 
bij ons in goede handen. Er zijn mogelijkheden tot uitzenden, detacheren, of in vaste 
dienst. MedWay kan u adviseren om hier de juiste keuze in te maken.

5.  ONDERSTEUNING OP MAAT
Indien u andere of aanvullende behoefte heeft aan ondersteuning, of begeleiding bij inno-
vatietrajecten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wordt uw diabeteszorg onze zorg?

DIABETESSERVICE
 

Momenteel loopt er een pilot met de Diabetesservice. 
Deze zal over een paar maanden worden afgerond.

Op www.huisartsenservice.nl is hierover meer 
informatie te vinden.

 
Heeft u interesse om, met uw praktijk, deel te nemen, 
neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Dit kan door het aanvraagformulier op de website te 
downloaden, via administratie@huisartsenservice.nl 

of via telefoon: 033 - 24 711 77
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