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Thuisarts.nl is continu in ontwikkeling. Zo
bieden we ook steeds meer informatie over
medisch-specialistische en ggz onderwerpen. We willen dé voorziening voor
passende, betrouwbare en toegankelijke
informatie over gezondheid en ziekte
worden voor alle inwoners van Nederland.
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waar de zorggebruiker zich online bevindt.
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2 NHG-Congresmagazine | 2019

|

f.zuure@nhg.org
oktober 2019

3

 Beatrice Keunen

Welkom
op het
NHG-Congres!

‘Veel patiënten
passen niet
in de modelstandaarden’
‘Relax, ’t is gewoon complex.’ Het thema van het NHG-Congres 2019

CONGRESVOORZITTER
2019
François Schellevis is emeritus
hoogleraar multimorbiditeit in de
huisartsenpraktijk en voormalig
senior onderzoeker bij het Nivel.

past meer dan ooit bij de tijdgeest waarbinnen de Nederlandse
huisartsen tegenwoordig werken, aldus François Schellevis.
De afgelopen decennia zag hij die praktijk complexer worden.

S

chellevis: ‘Als je de grote lijnen volgt van
de huisartsgeneeskunde in de afgelopen
decennia, dan zie je dat we enorm hebben
geïnvesteerd in evidence-based ons werk doen. De
NHG-Standaarden en meer NHG-producten zijn
daarvan het resultaat. Maar geleidelijk aan merkten
we op allerlei fronten dat het in de praktijk van de
huisarts niet enkel gaat om wetenschappelijk
onderbouwd je werk doen. Veel patiënten passen
niet in die modelstandaarden. In de praktijk wordt
steeds meer gevraagd om maatwerk. In dat stadium
bevindt de huisartsenpraktijk zich nu, dat realiseren
we ons NHG-breed. Natuurlijk, de NHG-Standaarden zijn nog steeds een belangrijke leidraad, maar
die moet je als huisarts met verstand toepassen.
En je kunt er zelfs ook gemotiveerd voor kiezen ze
niet toe te passen. In die keuze zit het complexe
karakter van dit vak: Hoe doe je het goede, ook in
de ogen van je patiënt?

Verwevenheid

Maatwerk wordt steeds belangrijker. Het aandeel
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ouderen in de praktijkpopulatie neemt bijvoorbeeld
toe, en daarmee ook de gezondheidsproblemen die
ermee samenhangen. Je kunt daarbij ook denken
aan de toegenomen verwevenheid tussen medische
en sociale problemen, waarbij verschillende achtergronden binnen uiteenlopende culturen kunnen
meespelen. Die waren vroeger minder aanwezig
en de problemen die hieruit voortvloeien, kwamen
vaak niet bij de huisarts terecht. Nu maken ze het
werk van de beroepsgroep juist gecompliceerder.
En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de groep mensen
met een licht verstandelijke beperking. Vroeger
woonden en leefden zij intern in tehuizen. Met het
huidige beleid om hen, al dan niet begeleid, zelfstandig te laten wonen in de wijk, krijgt de huisarts
een steeds grotere rol in het welzijn van deze
mensen.’

Maatwerk

Hoe breng je de complexiteit van het vak en het
daarop kunnen inspelen, op een NHG-Congresdag
voor het voetlicht? Schellevis: ‘Door een spreekster

als Iona Heath, voormalig huisarts in Londen, haar
verhaal te laten doen. Ze viel ons op tijdens internationale congressen. Een erudiete vrouw, een
ervaren en zeer goede spreekster, die op boeiende
wijze, ook vanuit een filosofische en literaire
achtergrond, inzicht kan geven over de rol van de
huisarts in de dagelijkse praktijk. Zij ziet de huisarts
als de meest aangewezen zorgverlener om maatwerk
te leveren, juist bij complexe problematiek. Iona is
daarbij groot voorstander van gepersonaliseerde
zorg, en zal de bezoekers hiervoor handvatten
meegeven, die direct toepasbaar zijn in de eigen
praktijk.’

Gezamenlijk

ʻWat volgens mij alle huisartsen gemeen hebben, is
hun nieuwsgierig zijn naar mensen, naar hun wezen,
achtergrond en beweegredenen. Ik zie dat als een
zeer belangrijke eigenschap van een huisarts anno
nu; dat je je niet alleen verdiept in de medische
voorgeschiedenis, maar deze plaatst in een bredere
context. En dan denk ik aan de vier kernwaarden van

de huisarts: gezamenlijk, continu, persoonsgericht
en medisch generalistisch. En dan pak ik er graag,
juist waar het ’t NHG-Congres 2019 aangaat, de
kernwaarde gezamenlijk uit. Daaraan hechten we als
congrescommissie grote waarde. Omdat je het als
huisarts in veel situaties niet alleen kunt oplossen.
Je kunt overspoeld raken door het aantal problemen
dat op je afkomt, en door de complexiteit ervan.
Soms moet je samen met andere professionals
binnen en buiten de praktijk kijken naar wat voor
jouw patiënt de beste oplossing is. Je moet daarvoor
beroepsmatig je grenzen kennen, je realiseren wat je
zelf kunt bijdragen en wat je aan anderen kunt en
moet overlaten. Anders kun je je werk niet meer aan.
Daarover gaat het vandaag.

Nieuwsgierig zijn
naar mensen, dat
hebben alle
huisartsen gemeen

Ik wens je een inspirerende dag!’ 
François Schellevis
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‘We moeten van
timemanagement
naar aandachtsmanagement’
Lezing: ‘Verzilver je mentale kapitaal’
Zaal: Auditorium | 16.55 - 17.25 uur

Neuropsycholoog en
keynotespreker Elke
Geraerts weet als geen
ander dat complexiteit
een fenomeen van deze
tijd is. Ze heeft volop
ideeën over hoe het
anders kan. Sleutelwoorden: lef en bezieling.

G

eraerts komt dagelijks bij bedrijven over de vloer om uit te
zoeken hoe het beter kan. Na een
succesvolle, internationale wetenschappelijke carrière besloot ze een eigen
bedrijf op te zetten: Better Minds at
Work, om een brug te slaan tussen het
academisch gedachtegoed en de werkvloer. Hoe kunnen professionals zich
wapenen tegen stress, burn-out en
andere mentale problemen? Daarmee
sluit ze feilloos aan op de vraag van de
congresorganisatie: hoe kunnen huisartsen omgaan met de veelheid aan
taken die op hen afkomt, alle veranderingen en de bureaucratie?
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 Tanja Veenstra
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Aandachtsmanagement

Hoe om te gaan met de veelheid aan patiëntcontacten, van maximaal tien, soms twintig
minuten, tussendoor allerlei andere taken en
misschien ’s avonds ook nog dienst op de
huisartsenpost? Geluiden dat het takenpakket,
maar ook de patiëntenzorg steeds complexer
worden, zijn niet van de lucht. ‘Dat blijkt wel uit
de titel van het congres,’ reageert Geraerts. ‘En
nu ik erover nadenk is die niet echt activerend.
Er spreekt iets uit als: ‘Ga lekker achterover
zitten, want het is nu eenmaal zo.’ Natuurlijk
kan ik me goed voorstellen dat het huisartsenvak vandaag de dag heel ingewikkeld is, maar
dat geldt voor andere beroepen evengoed. We
leven in een tijd waarin heel veel verandert en
het brein voortdurend grote hoeveelheden
prikkels te verwerken krijgt. En wat we met z’n
allen vergeten zijn, is het aanpassen van het
werk aan de manier waarop ons brein functioneert. Geen timemanagement dus, maar
aandachtsmanagement, oftewel je dag indelen
op basis van je aandachtspieken en -dalen.’

Adrenaline

Het probleem, stelt Geraerts, is dat onze
hersenen lui zijn. Ze vinden het eigenlijk wel
lekker om op die rommelige manier te functioneren. ‘Waarschijnlijk word je als huisarts de
hele dag gedreven door adrenaline, want er
zijn voortdurend prikkels, nieuwe patiënten,
vragen en problemen die opgelost moeten
worden. Maar die constante adrenalinespiegel
veroorzaakt stress en creëert een mindset die
vraagt om weer nieuwe korte prikkels, in plaats
van langetermijnoplossingen. Je belandt in een
vicieuze cirkel.’
De boodschap van Geraerts is dat we het werk
anders moeten organiseren. Maar hoe dan?
‘Ik kan natuurlijk geen mirakelrecept bedenken
voor de huisartsenpraktijk. Ik kan wel zeggen
dat je een andere mindset nodig hebt om te
durven veranderen. Om na te denken over de
vraag: hoe kan ik mijn praktijk en het hele
reilen en zeilen eromheen beter afstemmen
op het functioneren van mijn brein en dat
van mijn personeel?’

Olifanten en konijnen

Een tot de verbeelding sprekende metafoor die
Geraerts graag gebruikt, is die van de olifant en
de konijnen: laat je niet afleiden door konijnen
als je op een olifant jaagt. De olifant is de
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prioriteit van de dag die honderd procent focus
vergt. En de konijnen vormen de waan van de
dag: e-mails, telefoontjes, herhaalrecepten,
administratie, alles wat je afleidt van je
hoofdtaak. ‘De patiënt is vermoedelijk de
olifant voor de huisarts, wat betekent dat er in
de huisartsenpraktijk elke dag een hele rij
olifanten langskomt. Ik kan me voorstellen dat
je brein met tien mensen in de wachtkamer
misschien neigt naar de modus voor ‘lopendebandwerk’, waardoor je continu hoog op
stresshormonen zit. Dat je, met de patiënt
tegenover je, denkt: hierna nóg negen, en: krijg
ik al dat werk wel af voordat ik visites moet
rijden? Op dat moment maak je van olifanten
konijnen: je bent dan gestrest en niet scherp.’

Resetbutton

Het goede nieuws is dat het brein, net als je
spieren, zich laat trainen. Bijvoorbeeld door
voor elk nieuw consult focus te creëren. Dat
kan eenvoudig met een klein aandachtsritueel. ‘Je installeert daarmee een ‘resetbutton’
in je brein, die je telkens opnieuw activeert.
Het signaal is dan: oké, nu volle focus. Ik vermoed dat velen dit al goed kunnen, maar door
je eigen brein net iets beter te snappen, kun je
nog meer focus aan de dag leggen en efficiënter werken.’
Die resetbutton is persoonlijk: voor de een
is het een bepaald liedje dat hij in zijn hoofd
zingt, voor de ander vijf keer diep in- en uitademen of een korte lichamelijke oefening.
‘Het kan van alles zijn, gewoon een klein trucje
voor je brein. Zo’n ritueel haalt je uit de onbewuste modus en roept een helikopterview op,
zodat je het vorige consult echt los kunt laten
en met een fris hoofd aan het volgende kunt
beginnen. Ook als er sprake was van een
ingewikkelde casus die anders door je hoofd
blijft spelen. De helikopterview helpt ook bij
het afstand nemen van energievreters, zoals
administratie, bureaucratie en gedoe met zorgverzekeraars, zodat je er met weinig stress in
je lijf mee kunt omgaan.’

Jungle

In haar nieuwste boek, Authentieke intelligentie, over de uitdagingen van de robotisering
vergelijkt Geraerts het brein met een jungle.
‘Het brein is zo ontworpen dat het bij voorkeur
de makkelijkste paadjes door de jungle volgt,
de paadjes die al zijn ‘voorgeprogrammeerd’.

ELKE GERAERTS studeerde psychologie en promoveerde aan de universiteit van Maastricht. Na een succesvolle
wetenschappelijke carrière (Harvard,
St. Andrews, Maastricht University,
Erasmus Universiteit Rotterdam)
- hoofdthema mentale veerkracht koos ze in 2014 voor het ondernemerschap. Sindsdien brengt ze de
wetenschappelijke inzichten met
Better Minds at Work naar de praktijk.
Geraerts is een gewild keynotespreker
en publiceerde diverse boeken
(Mentaal Kapitaal, Het nieuwe
Mentaal, Better Minds, Authentieke
intelligentie).

Laat je niet afleiden
door konijnen als je op
olifanten jaagt
Wanneer je iets wil veranderen, moet je in
jouw jungle kappen, want er ligt geen geëffend
nieuw pad, en als je achteromkijkt zul je zien
dat het pad al snel weer dichtgroeit. Onderzoek
toont aan dat het ongeveer drie maanden
duurt voordat je een nieuw pad hebt gekapt.’
Verandering kost veel energie, maar het
gedeelde besef dat de huidige manier van
werken in al zijn complexiteit niemand
gelukkig maakt, noch efficiënt is, noch
voldoende euro’s oplevert en bovendien
ongezond is, zou voldoende voedingsbodem
moeten zijn om te willen zoeken naar betere
oplossingen. ‘Want,’ besluit Geraerts, ‘uiteindelijk heb je voor dit beroep gekozen omdat je
iets goeds wilde doen voor de wereld. Dat is
heel mooi, maar om het vol te houden moet
je er zelf wel blij van blijven worden!’ 

In haar keynotespeech tijdens het NHG-Congres 2019 inspireert Elke Geraerts u om uw eigen mentale kapitaal te verzilveren. Haar
verhaal vormt niet alleen het perfecte antigif tegen burn-out, maar is ook een eyeopener voor iedereen die wil weten hoe investeren
in veerkracht kan leiden tot meer productiviteit en geluk.
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‘Creëer als arts
ruimte voor twijfel’
Lezing: Complexe zorg in de huisartsenpraktijk | Zaal: Auditorium | 09.50 - 10.10 uur

Iona Heath spreekt lovend over Nederland als voorloper op het
gebied van het opstellen van medische richtlijnen. Maar, zegt
zij, ‘elke mooie ontwikkeling heeft ook een keerzijde’. Het risico
bestaat dat door het te strak hanteren van richtlijnen, patiënten te makkelijk in hokjes worden gestopt en het zorgproces
wordt gesimplificeerd. Heath: ‘Creëer ruimte voor twijfel over
je beslissingen als arts.’

‘N

ederland is een pionier op het gebied
van het opstellen van richtlijnen. Er is
ontzettend veel en goed werk in verricht en het was het eerste land dat zo’n uitgebreide reeks richtlijnen heeft ontwikkeld. Maar
elke mooie ontwikkeling heeft ook een keerzijde. De keerzijde van een richtlijn is dat het de
neiging heeft om het zorgproces te simplificeren. Daarnaast lijkt het door het hanteren van
een richtlijn, alsof er voor iedere patiënt en zijn
probleem één juist antwoord is. Maar natuurlijk

Goede zorg. Mede mogelijk
gemaakt door Mediq Medeco

Neem geen
genoegen met
een oppervlakkige
diagnose

Goede zorg is meer dan medische kennis en een luisterend oor. Met de juiste
materialen en instrumenten kunt u uw praktijk zo goed mogelijk voeren en blijft
er meer tijd over voor persoonlijke aandacht. Dát is het steentje dat wij bijdragen.
Met een uitgekiend assortiment, gebruiksvriendelijk bestelsysteem, deskundige
adviseurs en technische ondersteuning helpen wij huisartsen om zorg te verlenen.
0186 634 400 | cs.eerstelijn@mediq.com | www.mediqmedeco.nl
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is het oneindig veel complexer. Je kunt het misschien een klein beetje vergelijken met een
bundel wit licht dat op een prisma uiteenspat in
tientallen kleuren. Die lichtbundel zie ik als
de wetenschap: een pure witte lichtstraal. Maar
dan ontmoet het een patiënt; een uniek individu
met zijn eigen levensverhaal, zijn eigen unieke
hopen en angsten, zijn persoonlijke familie-

geschiedenis, zijn werkverleden, zijn leeftijd
en individuele verwachtingen. Dan versplintert
die pure witte lichtstraal in allerlei richtingen en
kleuren. En dat doet het voor elke persoon
weer net even anders.

Altijd blijven evalueren

Ik pleit ervoor dat we iedere patiënt als uniek
en complex moeten beschouwen. Want alleen
dan creëer je ruimte voor twijfel over je beslissingen als arts. Het zorgt ervoor dat we meer
afgewogen tot besluiten en adviezen komen.
We luisteren beter naar de patiënt en het zorgt
ervoor dat we ons realiseren dat we het misschien niet altijd bij het juiste eind hebben.
Dat we altijd moeten blijven evalueren. Je
overdenkt het nog eens, praat opnieuw met
de patiënt. Als mensen minder in hokjes worden gestopt, komt er ook meer ruimte om af te
wijken van standaardbehandelingen. Situaties
veranderen, mensen veranderen. Er moet
altijd ruimte zijn voor de mening van de patiënt
zelf. Veel ouderen - soms zelfs negentigjarigen slikken bijvoorbeeld al jarenlang preventieve
medicatie. Maar wat hoop je op zo’n vergevorderde leeftijd nog te voorkomen? Als er meer
oog is voor de complexiteit van een patiënt, en
voor de verwachtingen van patiënten zelf, dan
verwacht ik dat medicatie en behandelingen
ook meer realistisch en persoonsgebonden
zullen worden toegepast.

IONA HEATH is gepensioneerd
huisarts uit Kentish Town in Londen
(1975-2010). Daarnaast was zij van
2009 tot 2012 voorzitter van de UK
Royal College of General Practitioners. Ze heeft talloze artikelen
gepubliceerd voor verschillende
internationale medische tijdschriften.
Haar speciale aandachtsgebieden zijn
onder meer medisch-generalisme,
recht en vrijheid in de zorg, de invloed
van de medische industrie en de
commercialisering van medicatie.

Zóék naar die complexiteit

In het Verenigd Koninkrijk (en ik weet niet hoe
dat in Nederland is) zie ik nog een andere keerzijde van het werken met medische richtlijnen.
Vooral jonge artsen vinden het moeilijk om van
de gestelde richtlijnen af te wijken, terwijl een
richtlijn geen wet is. Je mag ervan afwijken als
dat voor jouw patiënt beter is. Maar de angst
om dat te doen is soms erg groot. Het is natuurlijk traumatisch voor een arts om een klacht te
krijgen. Dus het zou mooi zijn als wordt erkend
dat een richtlijn niet zaligmakend is. Dat de
complexiteit van patiënten het zelf denken en
uitproberen door artsen legitimeert. Neem de
tijd, want die is er. Vraag dóór, probeer in elk
gesprek met de patiënt - ook al ken je die
persoon al twintig jaar - weer iets nieuws over
hem te ontdekken. Het is vaak effectiever om
vier keer een gesprekje te hebben van tien
minuten in de loop van een paar maanden, dan
één keer een gesprek van veertig minuten. Het
gaat juist om die tijd ertussen. Hoe verloopt het
ziektebeeld? Hoe heeft de situatie zich inmiddels ontwikkeld? Zoek altijd naar de mogelijke
complexiteit, en neem geen genoegen met een
oppervlakkige diagnose. Is die complexiteit er
niet? Ook prima. Maar sta er altijd voor open.’ 

In haar keynote speech tijdens het NHG-Congres 2019 gaat Iona Heath in op de complexiteit op microniveau in relatie met patiënten.
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OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

 Anouk van Westerloo

Als huisarts biedt u persoonsgerichte zorg en bepaalt u samen met uw patiënt
welke zorg passend én nodig is. Samen beslissen gaat nog beter wanneer de
patiënt inzicht heeft in de eigen medische gegevens. Maar hoe realiseert u dat?

Lezing: Complex? ’t Is vrij eenvoudig eigenlijk, dus relax! | Zaal: Auditorium | 10.10 - 10.30 uur

Met OPEN
Geen omkijken naar
aanpassingen HIS

Hoe geef ik mijn
patiënten veilig toegang tot
begrijpelijke gegevens?

Patiëntenvoorlichting op maat
Geaccrediteerde scholing
op maat
Hoe helpt online
inzage bij het samen
beslissen met de patiënt?

Huisartsenorganisatie in
uw regio ondersteunt u bij
de werkzaamheden voor
online inzage
Declareer tussen 2020 en
2022 eenmalig € 2,83 per
patiënt

Hoe voorkom ik dat ik
veel extra tijd kwijt ben aan het
beantwoorden van vragen?

Ooit werkte Albert Jan Kruiter als bestuurskundige bij de Universiteit Leiden en deed praktijkonderzoek naar regelgeving en
complexiteit. ‘Ik keek bij gezinnen met veel problemen wat voor
hulpverleners daar over de vloer kwamen. Dat waren er soms in
drie maanden tijd wel veertig!’ Kruiter vond het tijd voor concrete
oplossingen en richtte het Instituut voor Publieke Waarden op.

O

ndanks al die hulpverlening in de
gezinnen die hij voor zijn onderzoek
bezocht, bleken de problemen van de
mensen niet of nauwelijks te worden opgelost,
vertelt Kruiter: ‘Vaak zeiden de hulpverleners
dat ze wel dingen anders hadden willen doen,
maar dat dit niet mocht. Toch blijkt zo’n
negentig procent van de dingen die volgens
hen ‘niet mogen’, juridisch gewoon te kunnen.’
Kruiters oplossing was om alle betrokken
partijen, inclusief het gezin, bij elkaar te zetten
en spijkers met koppen te slaan. ‘Jullie kosten
bij elkaar 270.000 euro per jaar, zei ik dan
bijvoorbeeld tegen die hulpverleners. Maar
het eigenlijke probleem van dit gezin is een niet
saneerbare schuld van achtduizend euro. Zullen
we dáár nou eens wat aan doen? En er zijn
budgetten te creëren om dat te doen. We zijn
aan het experimenteren met verzekeraars,
met filantropen, fondsen, gemeenten; er is
geld zat in Nederland.’

Zelfopgelegde regels

Sluit u aan
bij een
regionale
coalitie

Opslag inschrijftarief

Tijdsinvestering

Aanmelden?

Meer informatie

Eenmalig € 2,83 per
ingeschreven patiënt
en gemoedsbezwaarde
via zorgverzekeraar

Bespaar tijd door
u aan te sluiten bij
een regionale coalitie

Sluit u aan bij de
regionale coalitie *
in uw regio

open-eerstelijn.nl/huisarts

OPEN is een programma van InEen, de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
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‘We houden
elkaar voor de gek’

Hoe geeft u uw patiënten online inzage?

Huisartsen

Praat mee! #nhg19

werkt samen met regionale coalities. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-kring.

Die concrete onconventionele aanpak, lukte
in de praktijk heel aardig. Zo aardig, dat Kruiter
nadat hij zijn proefschrift over zijn praktijkonderzoek had afgerond, hiermee verderging.
Samen met collega’s Eelke Blokker en Harry
Kruiter (tevens zijn broer) begon hij in 2010 het
Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Als
zelfbenoemde ‘actieonderzoekers’ maken zij
(met inmiddels nog veertien collega’s) ogenschijnlijk ingewikkelde maatschappelijke

problemen simpel en behapbaar. Als er zoveel
meer mogelijk is, waarom weten professionals
dat dan niet? Volgens Kruiter is het een
combinatie van niet weten wat er mogelijk is
en zelfopgelegde regels. ‘Het is veel meer
cultuur en structuur dan dat het juridisch niet
kan. Alleen is het makkelijker om te zeggen
dat iets niet mag, zoals iemands schuld
aflossen. Zeker als je dertig van dat soort

De ware expert is
het gezin zelf, maar dat
wordt niets gevraagd
gezinnen in je caseload hebt. Bovendien doet
iedereen vooral zijn eigen stukje. Als je een
gezin hebt met zware schulden, met opvoedingsproblematiek, psychische problemen én
medische problemen, dan is er niemand die
aangeeft welk probleem op dat moment het
belangrijkst is. Zelfs al zitten die professionals
bij elkaar in een MDO, ze blijven toch vooral bij
hun eigen expertise.’
De ware experts die weten waar in een gezin
met complexe problemen nu echt de prioriteit
moet liggen, is het gezin zelf. Maar die vraag
wordt niet gesteld, volgens Kruiter: ‘Daar is in
ons huidige systeem geen natuurlijke plek
voor.’ Dus dat is precies het gat waar het IPW in
springt. Kruiter: ‘We maken een plan voor het
gezin en vragen naar hun perspectief: Hoe

ALBERT JAN KRUITER is medeoprichter van het Instituut voor
Publieke Waarden (IPW). Het IPW
helpt momenteel zo’n driehonderd
huishoudens per jaar met concrete
oplossingen voor ogenschijnlijk
complexe problemen. Het IPW is
begonnen in Den Haag, maar is
inmiddels actief door heel Nederland.

zouden jullie het zelf aanpakken?’ Vanuit deze
aanpak pakt het IPW heel concreet problemen
aan, en doet vervolgens onderzoek naar hoe
het systeem zo verbeterd kan worden dat zo’n
uitzonderlijke oplossing de norm kan worden.

Symptoombestrijding

Huisartsen opereren precies op het snijvlak van
het sociale en het medische domein. Kruiter:
‘Ze zien veel maatschappelijke problemen
tijdens het spreekuur, maar ze hebben vaak
niet de positie, of de tijd, om daar wat aan te
doen. Dat komt door verkokering van geldstromen, door problematiserend denken,
door tijdgebrek, noem maar op. Ze kunnen
hoogstens verwijzen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening. En ondertussen kunnen ze
alleen aan symptoombestrijding doen. Je kunt
iemand met een hoge schuld wel naar een
psycholoog sturen omdat hij stress heeft, maar
vaak is die psycholoog duurder dan die hele
schuld. Maatschappelijk gezien is dat voor de
premie- en belastingbetaler krankzinnig,
menselijk gezien houden we elkaar gewoon
voor de gek en professioneel gezien is het
enorm frustrerend, omdat je weet dat het op
de lange termijn niet helpt.’
Toch zijn er volgens Kruiter dingen die
huisartsen kunnen doen. ‘Vooral eerst anders
gaan dóén, dan zie je pas hoe je anders moet
denken. Veel dingen zijn helemaal niet zo
complex, de oplossing duurt misschien lang,
maar vaak is het probleem vrij eenvoudig.’ 

In zijn keynotespeech tijdens het NHG-Congres 2019 bespreekt Albert Jan Kruiter hoe hij gezinnen helpt met maatwerkoplossingen voor
hun sociale problemen, en wat huisartsen kunnen bijdragen. Om een tipje van de sluier op te lichten: gelukkig zijn sociale problemen
vrij eenvoudig op te lossen.
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Wifi
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Draag uw badge
zichtbaar.
De badge geeft
toegang tot
het congres, de
sessies en het feest.

In de expofoyer bevinden zich
de koffie- en theebuffetten

Congres-App
Praat mee!

#nhg19

Wachtwoord
relax2019

De NHG-Congres app
downloaden?
Deze is verkrijgbaar in:

&

Eten en drinken is verboden in de zalen.
Roken is niet toegestaan in het MECC.
Kolfruimten bevinden zich in de ruimten
kleedkamer 1, 2 en 3 bij het
auditorium op 0-niveau en zaal 2.12 + 2.13
op 2-niveau (zie ook plattegrond p. 16/17).

ACCREDITATIEPUNTEN

worden toegewezen als u uw
badge inlevert bij vertrek. Als u naar het feest
gaat, dient u daar uw badge in te leveren.
Uw congresbadge is ook uw toegangspas
tot het feest.

EXCELLENT EN COMFORT SPONSOREN 2019

Vergeet uw
UITRIJKAART
niet! Deze zijn te koop
bij de machines in
het MECC of de
parkeergarage.

12 NHG-Congresmagazine | 2019

13

DAGPROGRAMMA
FOYER
08.30

AUDITORIUM

08.30 - 09.15

09.00

PLENAIRE OPENING NHG
09.15 - 09.50

10.00
10.30
11.00

9.50 - 10.10 KEYNOTE | IONA HEATH
10.10 - 10.30 KEYNOTE | ALBERT JAN KRUITER

PAUZE

10.30 - 11.05

11.30

12.30

#Communiceren als het moeilijk is...
dat kan makkelijk!

SESSIES 1 t/m 10

12.15 - 13.10

13.10 - 14.20

LUNCH

13.10 - 14.20

SEMI-PLENAIRE SESSIE

14.30

14.20 - 15.15

Samenwerken begint bij jezelf

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

PAUZE 15.15 - 15.50

18.30

KLEINE SESSIES - OCHTEND
12.15 - 13.10

SESSIES 1 t/m 10

LUNCH

13.10 - 14.20

KLEINE SESSIES - MIDDAG
14.20 - 15.15

SESSIES 11 t/m 20

PAUZE 15.15 - 15.50

PAUZE 15.15 - 15.50

SEMI-PLENAIRE SESSIE

KLEINE SESSIES - MIDDAG

15.50 - 16.45

Samenwerking begint bij jezelf

KEYNOTE | ELKE GERAERTS

16.55 - 17.25

17.30
18.00

11.05 - 12.00

15.50 - 16.45

SESSIES 11 t/m 20

IN KASTEEL DE HOOGENWEERTH

KLEINE SESSIES - MIDDAG

14.20 - 15.15 en 15.50 - 16.45 UUR

KS 1

De patiënt met multimorbiditeit: makkie of moeilijk?

KS 11

Emotionele onrust bij de huisarts

Zaal

Marjan van den Akker, hoogleraar polyfarmacie en

Zaal

Martin Appelo, psycholoog, Jolijn de Graaff,

0.9

zorgonderzoek. Erik Bischoff, huisarts en onderzoeker

0.1

huisarts-docent.

astma en COPD.

KS 12

Seks complex…? Relax!

KS 2

Communiceren op niveau met mensen met een licht

Zaal

Sandra Kalmijn, huisarts-seksuoloog NVVS, bestuurslid

Zaal

verstandelijke beperking

0.2

NHG-Expertgroep Seksuele gezondheid. Peter Leusink,

0.3

Suzanne Kuyper, orthopedagoog en GZ-psycholoog.

huisarts, seksuoloog, voorzitter NHG-Expertgroep

KS 3

Kindermishandeling; het verschil maken is zo

Seksuele gezondheid. Lisette Verlee, huisarts n.p.,

Zaal

moeilijk niet

wetenschappelijk medewerker Richtlijnontwikkeling NHG,

0.1

Leonie de Bock, huisarts en ambassadeur kinder-

beleidsmedewerker Soa Aids Nederland en lid

mishandeling. Marianne Rosenveldt, huisarts en

NHG-Expertgroep Seksuele gezondheid.

ambassadeur kindermishandeling.

KS 13

Gedragsproblemen bij dementie; analyseer en anticipeer!

KS 4

Communiceren met patiënten met SOLK

Zaal

Amy van Doormaal, GZ-psycholoog en manager

Zaal

Henriëtte van der Horst, hoofd afdeling Huisartsgenees-

0.8

psychosociale dienst. Mirjam Bezemer, specialist

0.5

kunde en Ouderengeneeskunde AmsterdamUMC,

ouderengeneeskunde, kaderarts Eerste lijn en coördinator

locatie VUmc. Dick Walstock, huisarts-docent en

Mobiel Geriatrisch Team.

coördinator Innovatie en Onderwijs AmsterdamUMC,

KS 14

Zorgmijders, of mijden dokters zorg?

locatie VUmc.

Zaal

Marcel Slockers, huisarts en straatdokter.

KS 5

De dokter als dealer: zin & onzin van opiaten

2.09

Niels Mulder, psychiater en professor publieke

Zaal

bij chronische pijn en wat dan wel te doen

0.4

Nico Heesbeen, psychiater poli Complexe Lichamelijke

KS 15

Minder is soms beter: doseringsverlaging of stoppen van

geestelijke gezondheid.

Klachten.

Zaal

antidiabetica en cardiovasculaire middelen bij ouderen

KS 6

Gegevensuitwisseling: relax, juridisch is het ook complex!

0.5

Petra Elders, huisarts. Jacqueline Hugtenburg, apotheker.

Zaal

Arie de Jong, huisarts en gezondheidsjurist. Sjaak Nouwt,

KS 16

Doelgericht samenwerken in een MDO, vanzelfsprekend,

0.2

adviseur gezondheidsrecht KNMG.

Zaal

of toch niet?

2.07

Jerôme van Dongen, gezondheidswetenschapper

KS 7

Complexe problematiek bij ouderen ontrafelen: doelen

Zaal

stellen! Mijn behandeldoel...? U bent toch de dokter!

2.07

Sandra Beurskens, lector en hoogleraar Huisarts-

KS 17

Therapietrouw: een goed gesprek door de huisarts

geneeskunde. Ingrid van der Heijden, huisarts.

Zaal

draagt veel bij!

0.3

Janneke van der Velden, huisarts n.p. en senior adviseur-

huisartsgeneeskunde. Luciënne Spaans, huisarts.

KS 8

Huisarts: Zorg voor jezelf!

Zaal

Claire Loots, huisarts en oprichter Geneeskeuze en

2.14

Leading Doctors. Marco Philipoom, psycholoog en

KS 18

Onuitstaanbaar Onverklaarde Klachten: een uitdaging?

intervisiebegeleider huisartsen.

Zaal

Erik Stolper, huisarts en wetenschappelijk medewerker.

0.9

Geert-Jan Dinant, hoogleraar Huisartsgeneeskunde

projectleider beperkte gezondheidsvaardigheden.

KS 9

Complexe palliatieve zorg bij migranten:

Zaal

een wereld van verschil?

0.8

Esma Nadi, huisarts. Saïda Aoulad Baktit, islamitisch

KS 19

Opleiden in complexe ouderenzorg als uitdaging

geestelijk verzorger en intercultureel consulent.

Zaal

Krista Koetsenruijter aioto. Wemke Veldhuijzen, psychiater

Maastricht University.

KS 10

Huisartsgeneeskunde in private zorginstellingen:

2.14

en voormalig huisarts.

Zaal

Zorg leveren in WLZ-huizen voor kleinschalig wonen,

KS 20

Narratieve geneeskunde: de kracht van close-listening

2.09

zo kan het wel!

Zaal

en storytelling

Roland van Balen, specialist ouderengeneeskunde.

0.4

Jan Olthof (psychotherapeut en oprichter School voor

Irene van Rijn, huisarts.

17.25 - 18.30 BLIK OP NHG-CONGRES 2020
18.30 BORREL IN MECC
18.30-00.00 DINER & FEEST

Praat mee! #nhg19

11.05 - 12.00 en 12.15 - 13.10 UUR

10.30 - 11.05

KLEINE SESSIES - OCHTEND

#Communiceren als het moeilijk is...
dat kan makkelijk!

LUNCH

PAUZE

SEMI-PLENAIRE SESSIE

SEMI-PLENAIRE SESSIE

13.00

14.00

10.30 - 11.05

11.05 - 12.00

12.00

13.30

PAUZE

Wachtwoord
relax2019

KLEINE SESSIES - OCHTEND

ZALEN KLEINE SESSIES

ONTVANGST EN REGISTRATIE

09.30

Wifi
NHGCONGRES2019

systemische opleidingen) en Sicco Steenhuisen (huisarts
en kaderarts GGZ).
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Foru

Congrescentrum (1-niveau)
Expo foyer

Congrescentrum (0-niveau)

PLATTEGRONDEN
Lobby 0.000+

Congrescentrum (0-niveau)

Trajectum 4.200+
Expo foyer 2.975+

Congrescentrum
(1-niveau) Expo foyer
Forum
Entree
e

Zuidhal

Naar Expo Foyer

0.1

0.2

Naar beurshallen

0.9

NHGCONGRES2019

Restaurant
MECCATABLE

Expo foyer

1.2

0.4

15

Beurshallen

NH Maastricht Hotel

Lobby

Wifi

Forum P1

0.3

Laadruimte

P3

P2

Maastricht

P8

Euro
The Family Centre
Entree Business

Zu
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1.3

P7
K1

0.12 K3

Praat mee!

0.5

0.8

Kolfruimtes

#nhg19

0.7

0.6

Ruimte
OG
Garderobe

Audi

Auditorium 1

Forum Passage

0.11

0.14 K2

Trajectum

0.13

Podium

Wachtwoord
relax2019

Eigendomsgrenzen
Gemeente MaastrichtNaar hotel

17

Expo Foyer

Entree

Annexum

Z

18
19

advertentie

Gemeente Maastricht
SNS/ Reaal
Congrescentrum
(2-niveau)
(Buitenterrein)

Congrescentrum

20

Promenade
8.400+
Congrescentrum
(0-niveau)
Congrescentrum
(2-niveau)
Lobby 0.000+

Forum
Entree
e

Persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte Nascholing.
2.3 2.4 2.5 2.6

2.1

Naar Expo Foyer

0.1

0.2

0.3

Laadruimte

0.13

0.14 K2

Podium

Auditorium 2

0.11

0.12 K3

NH Maastricht Hotel

Lobby
0.9

Workshop ‘3 Goede Vragen’
Leergang Persoonsgerichte Zorg
Masterclass Huisarts in achterstandswijk

2.7

0.4

2.8

K1

0.8

0.5

Auditorium 1
0.7

0.6

2.9

Garderobe

2.10
Persoonsgerichte zorg is een speerpunt voor het NHG en om dit goed
te implementeren in de huisartsenpraktijk biedt het NHG diverse
nascholingen aan over dit thema. Tijdens deze cursussen en trainingen wordt ingegaan op gezamenlijke besluitvorming, positieve
gezondheid en persoonsgerichte zorg in de praktijk. Deelnemers
nemen kennis van evidence based inzichten, vertalen deze kennis
naar hun eigen praktijk en oefenen met (gespreks)vaardigheden.
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De geaccrediteerde nascholingen zijn uitstekend geschikt voor
huisartsen en praktijkondersteuners en worden op aanvraag in
uw regio georganiseerd. Locatie, data en tijdstippen worden vastgesteld in overleg met lokale opdrachtgevers zoals zorggroepen of
lokale scholingsaanbieders.
Meer informatie en een actuele agenda van scholingsaanbod vindt
u op www.nhg.org/scholing

P

Maastricht

Forum P1

Naar beurshallen

Promenade
2.14

Eigendoms

Gemeente

Gemeente
(Buitenter

2.13 2.12 2.11

Kolfruimtes
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STAND NR.

ORGANISATIE

N16
N51

Akwa GGZ
ARQ Nationaal Psychotrauma
Centrum
Artsportaal.nl
Bohn Stafleu van Loghum
Calculus Software
ChipSoft
DC Klinieken
Instituut Verantwoord
Medicijngebruik
Endometriose Stichting
Equipe Zorgbedrijven
Expertisecentrum Euthanasie
Geneeskundeboek & Prelum
Glanum-Diagnostics
Henry Schein Medical
Het Voedingscentrum Den Haag
HuisartsenHulp B.V.
Huisartsenopleiding Nederland
IC Patiëntenvereniging
InEen
KAISZ

N2
B13 & B16
B25
C7
C4
N12
N47
E2
B8
B22 & B23
B9
B14 & B15
B11
B4
N54
N11
B20
N33
N5 & N6
E1
C8
N4
B21
B19
N9
N1
C6
B2
C3
E4
B12
C2
N41
N48
N55
N7
N52
B27
B10
N44
N49
N34
N45
N38 & N39
C1
N43
N13
N35
N40
B24
N8
N14 & N15
B18
E3
N50
N36
B6
B3

Koninklijke Visio
KPN E-Zorg
Ksyos
LECK & CSG
LHV
LOVAH
MaatMedi
MedApp Nederland BV
Medi Nederland
Medical Workshop BV
Mediphos Medical Supplies BV
Mediq Medico Nederland
Medireva
MedTzorg/Fmmu
MIND
Ministerie SZW
Nederlands Huisartsen
Genootschap
Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde
Nederlandse Klinefelter
Vereniging
Nederlandse Obesitas Kliniek
NHG Praktijk Accreditering
NHGDoc
Nivel
NVD
NVVR Wervelkolom
NZLocums
OneMed BV
PalHAG & PaTz
Patiëntenvereniging
HOOFD-HALS
PAZIO / UMC Utrecht
Prostaatkankerstichting.nl
Rabobank
Reinier Haga MDC
RIVM
SBOH
SIJN ICT Services
Soa Aids Nederland
Solutalks
Star-shl
Stichting Changes GGZ

18 NHG-Congresmagazine | 2019





EXPOSANTEN
Uitgang

Garderobe


N16



Samen eten
& feestvieren!



N17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

N15
N14

N31

N13

N32
N33

N11

B2

B3

B6

B7

B10

B11

B14

B15

B1

B4

B5

B8

B9

B12

B13

B16

Diner en feestelijke
afsluiting!
Het NHG-diner en feest vinden plaats in kasteel
De Hoogenweerth. De bussen die u naar
het kasteel brengen
zullen van 18.00 tot
18.30 uur gereed staan
op parkeerterrein
Hoofdentree P4.
Let u vooral op
de hostesses die u ook
de weg zullen wijzen.

N12

N10

NHG-Feest

N9
N34

N8

E1

N7

E2

E4

E3

N35
N36
N37

N6

N55

N5

NHG

N4

N38

ACCREDITATIEPUNTEN
worden toegewezen
als u uw badge
inlevert bij vertrek.
Als u naar het feest
gaat, dient u daar
uw badge in te leveren.
Uw congresbadge is
ook uw toegangspas
tot het feest.

N39

N3
N2
N1

N46

N45

N54

C2

C3

C6

C7

C1

C4

C5

C8

N43

N42

N41 N40

Naar de zalen
N47

Exposant

N48

NHGExpertgroepen

N44

Lorem ipsum

N53
N52

Trajectum

Cateringpunt

STAND NR.

ORGANISATIE

N17
N3
N46

Stichting Fonds Alledaagse Ziekten
Stichting Naast
Stichting Patiëntenorganisatie
Bekkenbodem4All
STIL B.V.
Topcare
TOPGGz
Tramedico B.V.

N37
N31
N32
B7



Vergeet uw
UITRIJKAART niet!
Deze zijn te koop bij de
machines in het MECC
of de parkeergarage.

N49

N50

STAND NR.
N42
N10
B26
N53
C5
B5
B1

N51

ORGANISATIE
Vereniging Afbouwmedicatie
Vereniging van Allergie Patiënten
Vincent van Gogh voor GGz
WDH Midden Nederland
Winnock Zorg
Yakult Nederland BV
Zeeuwse Huisartsen Cooperatie

Het jaarlijkse NHG-feest is dit jaar
in kasteel De Hoogenweerth,
Hoge Weerd 2, 6229 AM Maastricht.
Geen kaartje? Informeer bij
de registratiebalie of er nog plek is.
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 Patrick Marx

TOEGANKELIJKHEID E-HEALTH

Praat mee! #nhg19

E-HEALTH VOOR KWET SBARE GROEPEN
Voor wie een basaal begrip
heeft van lijf en gezondheid
en thuis is in de wereld van
moderne communicatie,
internet en sociale media is
e-health een zegen. Echter,
wie deze e-healthvaardigheden niet heeft, mist de
boot. Bij de Open Universiteit
in Heerlen onderzoekt
kersverse hoogleraar e-health
Catherine Bolman hoe
e-health ook voor kwetsbare
groepen toegankelijk kan
worden.

e-health-toepassing die is afgestemd op de
behoefte en vaardigheden van de patiënt.’
Volhouden is een ander probleem. Een zeer
groot deel van de mensen dat met een digitaal
programma start, maakt het niet af. De kans is
dan groot dat het programma niet het

E-health kan resulteren in
ongelijkheid in de zorg
gewenste effect heeft. Bolman: ‘Een controlebezoek aan de huisarts of praktijkondersteuner
kan een stok achter de deur zijn bij het blijven
deelnemen aan een interventie. Een e-healthinterventie kan ook gebruikmaken van
bijvoorbeeld reminders en advies en interactie
met een virtuele coach om mensen te
stimuleren het programma af te maken.’

Innovatie en co-creatie

‘E
e-health
vaardigheden
Van de Nederlandse bevolking hee�t:*

42% onvoldoende digitale vaardigheden
27% onvoldoende gezondheidsvaardigheden
25% laaggeletterdheid
33% moeite met het vinden, begrijpen
en beoordelen van goede
gezondheidsinformatie
op het internet

-health is een containerbegrip voor
alle interventies die de gezondheid
willen ondersteunen of verbeteren en
gebruikmaken van alle denkbare digitale
informatie- en communicatietechnologieën,’
zegt Catherine Bolman. Ze sprak in januari
haar inaugurele rede uit ter aanvaarding van
haar leerstoel ‘E-health-toepassingen: optimalisering van bereik en gebruik bij kwetsbare
doelgroepen’. E-health-toepassingen variëren
van websites met informatie over de gezondheid en de online afsprakenmodule voor een
consult bij de huisarts, tot zelfmanagementinterventies voor chronisch zieken. ‘De poh-ggz
bijvoorbeeld, maakt steeds meer gebruik van
e-health. Zo zijn er praktijkondersteuners die
online behandelingen inzetten en via externe
gespecialiseerde centra een online psychologische screening laten uitvoeren. De poh-ggz
kan de uitkomsten vervolgens met de patiënt

bespreken en een behandeltraject voorstellen,’
zegt Bolman.

Vaardigheden

Wat nu als de patiënt onvoldoende e-healthvaardigheden heeft? Dit is het geval bij ongeveer een derde van de bevolking (zie kader).
Bolman: ‘Mensen die problemen ervaren met
e-health of die er minder mee worden bereikt,
hebben vaak een gebrek aan taal-, gezondheids- en digitale vaardigheden. Het gemis van
deze vaardigheden komt soms samen bij
mensen met een lager opleidingsniveau,
mensen met een migratieachtergrond,
ouderen en mensen met (nieuwverworven)
lichamelijke of geestelijke beperkingen.’
E-health kan resulteren in ongelijkheid in de
zorg tussen mensen in kwetsbare omstandigheden en anderen; sommigen kunnen namelijk
niet meekomen met de digitalisering van

*Bronnen: Plantinga, S. & Kaal, M. (2018). Hoe mediawijs is Nederland? Onderzoek door Kanta Public in opdracht van
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Mediawijzer. Heijmans, M., Brabers, A., & Rademakers, J. Health Literacy in Nederland. Utrecht: Nivel, 2018 Pharos (2016).
Factsheet laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Utrecht: Pharos. Wouters, M., Swinkels, I., Van Lettow,
B. van, Sinnige, J., Brabers, A., Friele, R., Van Gennip, L. (2018). E-health in verschillende snelheden. E-health-monitor 2018.
Den Haag / Utrecht: Nictiz en Nivel.

maatschappij en zorg. Bolman: ‘Mensen met
minder e-health-vaardigheden zullen bijvoorbeeld hun hulpverlener niet vragen naar
e-health-toepassingen, vaak omdat ze niet
weten dat deze toepassingen bestaan. Ook de
hulpverlener begint er niet over als hij inschat
dat de patiënt onvoldoende digitaal vaardig is.
Dat wordt een probleem als e-health een onlosmakelijk onderdeel wordt van de reguliere zorg.’

Blended care

Hoewel de eerstelijnszorgverlener soms
inschat dat een patiënt moeite zal hebben met
een e-health-toepassing, wil dat niet zeggen
dat het geen zin heeft om het te proberen.
Hulp bij het gebruik van e-health kan uitkomst
bieden, meent Bolman: ‘Vooral voor de
kwetsbare groepen pleit ik voor ‘blended care’,
die bestaat uit een combinatie van persoonlijke
zorg vanuit de huisartsenpraktijk en een

Een veel gehoorde oplossing voor lage digitale
vaardigheden is de tijd. Langs natuurlijke weg
immers, zal de groep ouderen die niet met
digitale technieken kan omgaan, kleiner
worden. Deze aanname is pertinent fout, want
technische ontwikkelingen staan niet stil.
Tegelijkertijd zullen ‘nieuwe ouderen’ vanwege
hun leeftijd blijven afhaken bij het gebruiken
van de nieuwste technieken.
Bij nieuwere en toekomstige e-health-toepassingen ziet Bolman al verbetering als het om
het bereiken van alle doelgroepen gaat:
‘Gelukkig betrekken ontwikkelaars hun
doelgroep meer en meer actief bij de ontwikkeling van hun e-health-toepassing. Deze vorm
van co-creatie is cruciaal om interventies te
maken die aansluiten bij de doelgroep.’
Gelukkig staan de ontwikkelingen rond het
toegankelijk maken van e-health voor alle
groepen dankzij het werk van onder anderen
Bolman niet stil. ‘De kans is groot dat e-health
zo verweven wordt in de zorgverleningspraktijk
dat we er niet meer omheen kunnen,’ besluit de
hoogleraar. 

Catherine Bolman is hoogleraar
e/m-health-toepassingen (De ‘m’
in m-health staat voor mobile oftewel
mobiel) bij de vakgroep Gezondheidspsychologie van de faculteit Psychologie
en Onderwijswetenschappen aan de
Open Universiteit. Bij e/m-health gaat het
om het gebruik van nieuwe informatieen communicatietechnologieën om
gezondheid en gezondheidszorg te
ondersteunen of te verbeteren.

e-healthtoepassingen
Het NHG ziet het als een belangrijke
taak om een rol te spelen bij de selectie
van e-health-toepassingen die geschikt
zijn voor kwetsbare groepen in de
huisartsenpraktijk. (Zie interviews met
Freke Zuure & Ton Drenthen en
Niels Chavannes in dit magazine,
pag. 40/41 en pag. 54/55.

Meer lezen • De oratie van prof. Bolman: ou.nl zoeken op: Oratie Bolman • Toolbox ‘E-mental health in de huisartsenpraktijk’ Trimbos Instituut:
huisarts-emh.nl • Informatie over digitale ondersteuning in de huisartsenpraktijk: nhg.org/e-health
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Gezondheid is
het allerbelangrijkst.
Ook op financieel gebied.

‘HET IS BELANGRIJK DE
HELIKOPTERVIEW TE BEHOUDEN’
Huisartsen zijn belangrijk bij het
coördineren van zorg rondom een
patiënt. Ze zijn vaak langdurig in een
wijk gevestigd, kennen de typische

Paterswoldseweg 813
9728 BM Groningen

problemen van de mensen in hun wijk,
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nen. Toch realiseert niet elke huisarts
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kennen hun patiënten en hun gezinzich voldoende dat die regierol van ze
wordt verwacht. Loes van Bokhoven:
‘Je moet zorgen dat je die regierol
pakt, op een manier die bij jou past.’

advertenties

Bij Rabo
Medicidesk zijn
jouw financiën
onze zorg
Rabobank.nl/medicidesk

SAMENWERKEN
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‘A

ls huisarts heb je een vertrouwenspositie tegenover mensen en heb je een
belangrijke regierol te vervullen in de
organisatie van de zorg rond een patiënt. In die
functie van coördinator van zorg heb je veel te
maken met de wijkverpleging, de paramedici
en in toenemende mate met het sociaal
domein. Niet voor niets zijn onze bekende
kernwaarden - continu, persoonsgericht en
medisch-generalistisch - recentelijk uitgebreid
met de kernwaarde ‘gezamenlijk’.

Stel jezelf de vraag:
welke rol wil ik
in de wijk spelen?
Ook andere zorgprofessionals zien huisartsen
bijna vanzelfsprekend als regisseur. En toch
zie je dat een aantal huisartsen zich niet
voldoende realiseert dat die rol van ze wordt
verwacht.

Geen one size fits all

Als je de regie moet doen, dan moet je zorgen
dat je die regierol ook pakt. Op een manier die
bij jou past. Er is niet één goede manier, geen
one size fits all. Maar bedenk zelf goed hoe je
dat zou willen. Weet wat er speelt in jouw wijk
en haak daarop in.
Een goede regisseur zijn, vraagt visie op zorg.
Ik merk dat visie voor veel huisartsen een
ingewikkeld begrip is. Wat helpt is jezelf een
aantal vragen te stellen: Wat wil ik graag dat
anderen over mij denken? Welk bord heb ik op
de deur? Waar kunnen mensen voor terecht en
waarvoor niet? Welke rol wil ik in de wijk
spelen? In welke mate wil ik betrokken zijn
bij (bijvoorbeeld) dementiezorg of preventie?

Kwetsbare mensen

Met name bij mensen die zelf niet zo goed hun
zorg kunnen organiseren, is het van belang dat
de huisarts die coördinerende rol op zich
neemt. Onze maatschappij is individualistischer geworden en ons zorglandschap is
ingewikkeld. Mensen weten lang niet altijd
waar ze moeten zijn. Denk aan mensen die
complexe zorg nodig hebben of aan meerdere
aandoeningen lijden, aan dementerende
ouderen, mensen met een verstandelijke
beperking of mensen in achterstandswijken
met uiteenlopende (sociale en economische)
problematiek. Ook mensen die voorheen in
ggz-instellingen werden opgevangen, wonen
nu veel vaker in de wijk. Dat zijn kwetsbare
mensen. Zonder goede coördinatie worden
dingen soms dubbel gedaan en andere
belangrijke dingen blijven liggen. Je ziet vaak
dat er incidentenpolitiek ontstaat. Dan moet er
plotseling actie worden ondernomen bij een
acuut probleem. Dat is ook voor professionals
heel belastend. Dit alles leidt tot hoge zorgkosten, terwijl een patiënt of gezin niet de
zorg krijgt die nodig is.

Loes van Bokhoven is huisarts en universitair
hoofddocent aan de Universiteit Maastricht.
Haar bijzondere aandachtsgebieden zijn onder
meer onderwijs en interprofessioneel samenwerken. In haar eigen wijk is zij voorzitter van
een interprofessioneel zorgnetwerk.

Overzicht

Als je als huisarts goed kunt organiseren,
dan voorkom je dit soort problemen. Het is
belangrijk de helikopterview te behouden.
En van daaruit de zorg, samen met de andere
zorgprofessionals, het sociale domein en de
burgers in de wijk, zo te organiseren dat die
doublures en hiaten worden voorkómen.
Zo komt een patiënt niet pas in beeld als er
een acuut probleem is, maar weet je elkaar
in een eerder stadium al te vinden.’ 

Loes van Bokhoven is lid van de NHG-Congrescommissie. Zij is bij het NHG-Congres 2019 onder meer betrokken bij de voorbereidingen van de
semi-plenaire sessie over samenwerken in de wijk: ‘Samenwerken begint bij jezelf’. Huisartsen kunnen bij uitstek de leiding nemen in de samenwerking
bij complexe zorg. Maar dan moeten ze die rol ook echt pakken. Deze sessie inspireert en biedt praktische tips. De sessie wordt geleid door Frank
Guldemond, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en Yvonne Guldemond, huisarts en programmaleider managementvaardigheden PROFclass.
22 NHG-Congresmagazine | 2019

23

- advertentie -

 Anouk van Westerloo

Wij staan voor ‘Gezondheid die je je familie
gunt’ en bieden veilige, menslievende zorg in
Oost-Brabant en Noord-Limburg.
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Huisartsen werken in een systeem dat
van patiënten, zorgverzekeraars en
van artsen zelf een behoorlijke wissel
kunnen trekken. Hoe kun je ervoor
zorgen dat je overeind blijft in deze

Basisarts / Huisarts
Bij veel psychiatrische cliënten is er sprake van somatische co-morbiditeit. Jouw expertise als
(huis)arts is daarom onmisbaar voor het optimaliseren van het lichamelijk welbevinden van
onze cliënten. Binnen GGZ Oost Brabant werken wij dan ook nauw samen met basisartsen,
huisartsen en HIDHA’s.
Als huisarts verleen je huisartsenzorg aan cliënten die onder de verantwoordelijkheid van
een regiebehandelaar vallen. Je hebt een eigen professionele verantwoordelijkheid samen
met het verpleegkundig team en werkt nauw samen met de betrokken behandelaren.
Wat wij ervaren in de samenwerking met huisartsen is dat het mes daarbij aan twee kanten
snijdt:
“Juist door de combinatie met de reguliere huisartsenpraktijk, biedt de
functie van huisarts bij de specialistische GGZ mij een welkome afwisseling
én de mogelijkheid om mezelf verder te verdiepen in de doelgroep.”
Ook voor Anios’en bieden wij diverse werkplekken aan om ervaring op
te doen in de psychiatrie. Een mooi traject ter voorbereiding op een
vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of onze eigen opleiding tot
psychiater. Dit kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd.
Is je interesse gewekt?
Wij gaan graag met je in gesprek, neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek,
contact op met Ingrid Willems, Opleider via T 0492-848000 of onze afdeling Recruitment,
M 06-22993693. Neem ook eens een kijkje op: https://werkenbij.ggzoostbrabant.nl

ENERGIEMANAGEMENT

‘ÉÉN OP DE VIJF JONGE ARTSEN
HEEFT BURN-OUTKLACHTEN’
veeleisend is; waarin verwachtingen

Ervaar de veelzijdigheid en diepgang die de psychiatrie jou als huisarts biedt!

Praat mee! #nhg19

maalstroom van eisen, verplichtingen
en wensen? Claire Loots: ‘Het is
belangrijk om af en toe stil te staan
bij de mens in de dokter.’
Op geneeskeuze.nl staat dat één op de
vijf jonge artsen een burn-out hee� t.

‘Dat is waar. Veel jonge artsen voldoen aan de
burn-out-criteria. Dat betekent niet dat die
allemaal thuiszitten, maar dat risico lopen ze
wel. Eén van de redenen dat ik me hiermee
bezighoud, is dat ik zie dat er zoveel bevlogen
artsen zijn, en dat zij ergens in dit systeem die
bevlogenheid kwijtraken, omdat ze zichzelf
voorbijlopen. Omdat ze zichzelf vergeten.’

Hoe kun je dát doen wat
je echt belangrijk vindt,
daar gaat het om
Waarom is juist deze beroepsgroep zo
gevoelig voor een burn-out?

‘Ik denk dat huisartsen, maar in feite iedereen
in de zorg, in een systeem zitten dat veeleisend
is. Een systeem waarin ongelooflijk veel verwachtingen zijn. Verwachtingen vanuit de
maatschappij, vanuit de patiënten, de zorgverzekeraars en ook verwachtingen van dokters
over zichzelf. Er zijn veel krachten die aan je
trekken. Het is noodzakelijk om te bedenken

hoe je als arts een antwoord wil geven op al
die vragen. Als je zelf de regie houdt, is het
makkelijker om in dat krachtveld je eigen koers
te varen. Dat betekent dat je keuzes maakt en
dat je soms ‘nee’ moet kunnen zeggen.’

In de training gebruiken jullie het
Job Demands and Recourses-model.

‘Dat is een model waarbij we de eisen van het
vak die we meestal niet zo leuk vinden, bijvoorbeeld administratielast, afzetten tegen de
dingen die voldoening geven in je werk. Onder
meer autonomie is daarin een belangrijke, en
collegialiteit. Ergens zit daartussen een balans.
Dat is geen simpele optelsom, maar je kunt
bijvoorbeeld meer balans vinden als je een
goed team om je heen hebt. Met elkaar kun je
zwaardere dingen dragen. Met dit model krijg
je in kaart waar je energiegevers zitten in je
werk, en waar je energienemers. Wij zitten niet
zozeer op de efficiëntie: Hoe kun je het sneller
doen? Maar meer op: Hoe kun je dát doen wat
je echt belangrijk vindt? En dat leidend laten
zijn. Het gaat dus niet om tijdmanagement,
maar om energiemanagement.’

Eigenlijk moet een arts dus heel goed
naar zichzelf kijken?

‘Ja. De start is vanuit jezelf. Je moet goed
weten: Wie ben ik nou eigenlijk? Alleen dan
kun je een duidelijker positie innemen in je
werk, in je praktijk, in de maatschappij. En die
vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord,
natuurlijk. Wat ik wil benadrukken is dat het
belangrijk is om af en toe stil te staan bij de
mens in de dokter, bij jezelf. Hoe sterk die
stroom van de waan van de dag ook is. Je hebt
altijd een mate van autonomie. Hoe wil ik dit
eigenlijk doen? Je hebt altijd een keuze.’

Ben je zelf weleens in die valkuil getrapt?

Claire Loots is huisarts en oprichter van
Geneeskeuze en Leading Doctors
(geneeskeuze.nl), waar persoonlijke
coaching, trainingen en workshops worden
gegeven aan (jonge) medici. Een belangrijk
element in al deze trainingen en workshops
is ‘de mens in de dokter’.

neer huisartsenwerk met onderwijs aan de
huisartsenopleiding en een eigen bedrijf. Hoe
zorg ik dat ik om vijf uur weg kan en niet te lang
doorwerk? Maar ik heb er ook goed over nagedacht: Hoe kun je daar nou mee omgaan?
Hoe regel je dat? Waar kies je voor? Wat vind je
belangrijk? Jezelf alleen al die vragen stellen,
helpt. Verder sta ik gewoon met mijn voeten
in de klei; ik weet hoe ingewikkeld het is.’ 

e-learning
‘Overspanning
en burn-out’

Deze e-learning is gebaseerd op de
NHG-Standaard ‘Overspanning en burn-out’
(november 2018) en gaat in op werkgerelateerde problematiek, samenwerking met
de bedrijfsarts en burn-outklachten bij
de huisarts zelf. Te bestellen op:
nhg.org/winkel

‘O, dagelijks. Ik ben ook gewoon een mens. Ik
heb drie jonge kinderen thuis, een man die
regelmatig in het buitenland is en ik combi-

Marco Philipoom (psycholoog en intervisiebegeleider huisartsen) verzorgt samen met Claire Loots op het NHG-Congres 2019 de training ‘Huisarts,
zorg goed voor jezelf’. Via het Job Demands en Resources-model, korte oefeningen en reflectievragen krijgen deelnemers meer inzicht in energiegevers
en energienemers en maken zij een vertaling naar wat dat betekent voor de dagelijkse praktijk.
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‘ICT voor iedereen leuk,
eenvoudig en aantrekkelijk
maken, dat is wat wij doen’

misschien een open deur, en toch is het
volgens huisarts Eldine Oosterberg
nodig om daar veel aandacht aan te
besteden. Onze zorg kan alleen
effectief zijn als deze aansluit bij de
mogelijkheden, wensen en waarden
van de patiënt.

‘É

én op de drie Nederlanders heeft
moeite om zelf de zorg goed te regelen.
Dat zijn deels laagopgeleiden of
anderstaligen, maar ook (hoogopgeleide)
mannen behoren tot die groep. Juist voor hen is
eenvoudige uitleg van groot belang.

Vertaalslag

Artsen staan er niet altijd bij stil dat ze in een
eigen wereld leven, met hun vakjargon en
terminologie. Maar voor de patiënt is de
vertaalslag heel belangrijk. Sommige dokters
kunnen dat van nature, andere hebben daar
meer moeite mee en zijn zich daar niet van

Toets bij elke patiënt het
begrip en de haalbaarheid
van de gegeven adviezen

Grip op uw ICT? Visites zonder
papier? Al�jd en overal kunnen
werken? Wil uw prak�jk klaar zijn
voor de 21ste eeuw, stap dan nu
over op GECCO!
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PERSOONSGERICHTE ZORG

‘GOEDE COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN ZIJN ONS
BELANGRIJKSTE INSTRUMENT’
Persoonsgerichte zorg. Het lijkt

www.sijn.nl

Praat mee! #nhg19

www.gecco.cloud

bewust. Eigenlijk moet je een beeld hebben
van de gezondheidsvaardigheden van de
patiënt en steeds kijken of de boodschap goed
is overgekomen. Wat kan de patiënt aan en wat
gaat hij in de praktijk met jouw aanwijzingen
doen? Daar is de terugvraagmethode voor
ontwikkeld. Simpelweg checken of iemand je

heeft begrepen en in zijn eigen woorden kan
navertellen wat is besproken. Bedenk ook dat
je non-verbale houding ten opzichte van een
patiënt veel zwaarder weegt dan de woorden
die je zegt. Er is ook sprake van een placeboeffect. Als je als arts zegt: ‘Ik heb er het volste
vertrouwen in dat dit medicijn of deze therapie
gaat werken’, dan is de kans groter dat het ook
echt werkt, dan wanneer je zegt: ‘Ach, je kunt
het proberen, maar ik denk niet dat het veel zin
heeft.’

Medisch generalisten

Huisartsen zijn opgeleid als medisch generalisten. Dat is van grote waarde en daar zijn we ook
goed in. Maar feitelijk hebben veel van de
klachten waar mensen mee naar het spreekuur
komen geen biomedische oorzaak. Sociale
omstandigheden zoals armoede, chronische
stress en psychische problemen zijn vaak
medeoorzaak van lichamelijke klachten en
dragen zelfs bij aan het ontstaan van ziekten
als diabetes en hart- en vaatziekten. En voor die
armoede en stress hebben wij huisartsen niets
in onze gereedschapskist, maar we kunnen
mensen wel verwijzen naar de juiste zorg. De
verbinding leggen tussen lichaam en geest is
heel belangrijk, ook voor de groep mensen met
somatisch onverklaarbare lichamelijke
klachten.

Complexe maatschappij

De boodschap is dus niet dat iedere huisarts
nu ook sociaal werker moet worden, maar heb
er wel oog voor en verwijs de patiënt naar de
juiste zorg. De digitale, complexe, individuele
maatschappij van nu vraagt een aanpassing
van hoe wij ons vak invullen. Als je je openstelt,
echt de patiënt meeneemt en goed luistert,
heb je zoveel leukere en meer effectieve
gesprekken. Bovendien kun je dan misschien
voorkomen dat mensen jarenlang rond-

Eldine Oosterberg is huisarts en
senior wetenschappelijk medewerker
bij het NHG. Daarnaast is zij programmamanager van het NHG-Programma
‘Persoonsgerichte zorg’ en lid van de
NHG-Congrescommissie 2019.

zwerven in het medische circuit zonder dat er
ooit echt iets wordt gevonden en de frustraties
en stress alleen maar toenemen.

Ziektegerichte protocollen

Het NHG heeft een voortrekkersrol gehad in
de richtlijnontwikkeling. De eerste NHGStandaard werd in 1989 gepubliceerd, precies
dertig jaar geleden. De meeste NHG-richtlijnen zijn ziektegericht, over één onderwerp ga
je de diepte in, ook wel verticale zorg genoemd. Maar de adviezen in de richtlijnen zijn
niet altijd precies wat een individuele patiënt
nodig heeft, of kan, of wil. Wat we vanuit het
NHG-Programma ‘Persoonsgerichte zorg’ doen,
is die verticale zorg uitbreiden met horizontale
zorg. Dat wil zeggen dat we tools ontwikkelen
en bestaande tools onder de aandacht brengen
die zorg persoonsgericht maken. Soms helpt
het al om simpelweg dingen visueel te maken:
het vier domeinenmodel bijvoorbeeld. Samen
met de patiënt maak je een overzicht: Lichaam,
geest, sociaal en maatschappelijk. En aan de
hand daarvan bespreek je hoe het met iemand
gaat. Dat geeft al zoveel inzicht. En inzicht bij
de patiënt in oorzaak en gevolg maakt een
wereld van verschil.’ 

Op het NHG-Congres 2019 gaat een van de semi-plenaire sessies over ‘Communiceren als het moeilijk is...dat kan makkelijk!’ De sessie heeft een vervolg
in de vorm van de NHG-e-learning ‘Complexe zorg’, te vinden via portal.nhg.org. Om huisartsen op het gebied van persoonsgerichte zorg
te trainen en ondersteunen heeft Pharos in samenwerking met het NHG een ‘Menukaart persoonsgerichte zorg’ ontwikkeld (zie: pharos.nl/kennisbank/
menukaart-persoonsgerichte-zorg). Alle trainingen, checklists en sites voor begrijpelijk communiceren staan hier overzichtelijk bij elkaar.
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op stap met de huisarts

Na tien weken nog
geen verbetering

Drie huisartsen
- van wie er één
ook zelf patiënt isgeven een inkijkje in de praktijk
van complexe zorg. Wat maakt de
situatie van hun patiënten, die
zij vaak al jarenlang kennen,
complex?
 Anouk van Westerloo

 Margot Scheerder

Meneer D. (85)

COMPLEXE
ZORG IN DE
PRAKTI JK
28 NHG-Congresmagazine | 2019

Eigenlijk is meneer nooit ziek geweest, maar drie maanden geleden viel hij
op de stoep. Daarna strompelde hij terug naar huis en kroop met veel
rugpijn in bed. Een dag later kreeg hij visite door de huisarts. Conclusie:
waarschijnlijk een kneuzing van de lage rug. Na pijnstilling was er een week
later geen verbetering. De verzorging kwam neer op zijn iets jongere
echtgenote. Sterkere pijnstilling werd afgesproken en fysiotherapie aan
huis. Helaas was er een wachtlijst voor thuiszorg. Dat betekende regelmatig
visites door de huisarts. Na zes weken nog niet veel verbetering. Op de
röntgenfoto bleek een fractuur van L1. Nog steeds was pijnstilling het aangewezen beleid. Omdat de verzorging door zijn echtgenote steeds moeizamer werd en de pijn toenam, is meneer een week opgenomen geweest.
In een verpleeghuis was helaas aansluitend geen plaats. Dus toch weer
terug naar huis met hulp van thuiszorg. Huisarts Wim: ‘Meneer is emotioneel doordat er nu al tien weken geen verbetering is. Ook heeft hij
veel last van bijwerkingen van de morfine, maar pijnstilling is wel nodig.
Zijn echtgenote loopt duidelijk tegen grenzen aan…’ 

Wim Verstappen (65)
Huisarts in Weert
Praktijkhoudend huisarts
in Weert en lid van de redactie
van Huisarts & Wetenschap,
het maandblad van het NHG.
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Sylvie Rietjens (40)
Huisarts in Ittervoort/Weert
Zij kent haar patiënten goed en
spreekt met hen in het plaatselijke dialect,
waardoor ze vertrouwen wekt.

Vooral het sociale aspect
maakt het complex

Ze blijft
altijd
lachen,
ook als ze
vergaat
van de
pijn

Nelly Salmans (65)

Nelly Salmans zit met haar
nieuwe hondje Lizzy op de
bank. Het geeft haar afleiding.
Naast haar op het kastje staat,
naast de foto van haar
overleden moeder,
de urn met haar hondje dat
vorige week is overleden.
Als ze vertelt over haar hondje
schiet ze vol. Ze mist hem.
Nelly heeft COPD, hypertensie,
moeilijk behandelbare reumatoïde artritis, een angststoornis
en last van depressie.
Huisarts Sylvie: ‘Vooral het
sociale aspect maakt het
complex. Ze is alleen en belt
zeker eens per week met een
vraag. Nu was het haar zieke
hondje dat ze heeft moeten
laten inslapen. Dan belt ze mij
om te vragen wat ze moet
doen en of ze een nieuw
hondje moet kopen.’ 
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Kieneke Bertou (66)

Kieneke Bertou is een zeer optimistische vrouw, met al een hele lijst
aan ziekten achter de rug: twee maal is non-hodgkin geconstateerd
(carcinoid met multipele levermetastasen), urotheelcelcarcinoom,
diabetes mellitus en septische cholangitis. Recent had ze nog een
opname en meerdere operaties in verband met fasciitis necroticans van
haar rechterbeen. Al deze aandoeningen maken de zorg complex.
‘De huisarts is altijd snel met mij klaar,’ zegt Kieneke, ‘want ik klaag nooit,
dus als ik kom, dan belt ze meestal direct de ambulance.’

Huisarts Sylvie: ‘Ik ken mevrouw al een aantal jaren en we hebben heel
wat meegemaakt. Als ze komt, dan weet ik inmiddels dat ik de klacht
serieus moet nemen. Ze blijft altijd lachen, ook als ze vergaat van de
pijn, dat maakt het inschatten van de ernst van haar ziekte erg moeilijk.
Daar moet je doorheen prikken als huisarts.’
Kieneke, hard lachend: ‘Eigenlijk heb ik altijd wel geluk gehad, het had
ook allemaal anders kunnen aflopen. Ik heb mijn been nog en ik ben nog
niet dood.’ 
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op stap met de huisarts
Mevrouw S. (80)

Mevrouw is bekend met matig ernstige
COPD, waarvoor zuurstof in huis is. Naast
haar COPD en obstipatieproblematiek
heeft ze ook pijn in haar rug en benen.
Mevrouw vindt het lastig al die klachten
te hebben en denkt - hoopt - dat ze snel
van allerlei klachten af kan komen. Ze
heeft al deze klachten eigenlijk al jaren,
maar vindt acceptatie moeilijk. Regelmatig bezoekt ze de poli’s van haar
internist in verband met haar obstipatie
en de longarts voor haar COPD. Daar
worden eigenlijk nooit andere dan de
bekende afwijkingen gevonden. Huisarts
Wim: ‘Al haar klachten, maar ook het
alleen zijn, hebben haar somber
gemaakt. Chronisch gebruik van
mirtazapine brengt weinig verbetering.’ 

Remy blijft
ondanks alles
wonderbaarlijk
vrolijk

Patiënt zijn als je zelf
arts bent, hoe doe je dat?

Remy V. (29)

Remy woont in een klein tehuis
voor meervoudig gehandicapten. Van kinds
af aan is hij rolstoelafhankelijk door spina
bifida en hydrocephalus. Hij heeft ook een
forse scoliose die hem regelmatig luchtwegproblemen geeft. Daarnaast een PEG-sonde
en jejunostomie. Hij heeft geen controle
over defecatie en mictie en geregeld ernstige
dyspnoe waarvoor opname en O2-therapie
nodig is. Remy gebruikt chronisch antibiotica
en luchtwegverwijders. Hij is ernstig beperkt
in zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen. Toch wordt, behalve voor zijn luchtwegproblemen, zelden voor hem een visite
aangevraagd. Huisarts Wim: ‘Remy valt op
door zijn sociale instelling. Hij blijft ondanks
al zijn handicaps wonderbaarlijk vrolijk.’’ 

32 NHG-Congresmagazine | 2019

Margriet Folkeringa (45). Huisarts in Burgum

‘Ik heb het al zo vaak meegemaakt: hoe ziekte als een bom in kan
slaan. De ontreddering. De veerkracht, om de draad weer op te
pakken. Nu betreft het mijzelf, een heel andere ervaring! Plots
sta je daar op de Eerste Hulp en krijg je de diagnose leukemie.
Tijdens de opleiding wordt het je niet geleerd: patiënt zijn als je
zelf arts bent. De combinatie patiënt-arts is complex voor mij en
mijn zorgverleners. De rollen blijven onvermijdelijk verweven.
De waarde van een betrokken, proactieve eigen huisarts, die de
leiding voor me neemt is me in dit traject overduidelijk
geworden en ik prijs me gelukkig, dat ik die heb gevonden!
Twijfels horen bij de rol van arts-patiënt. Hoe zorg je goed voor
jezelf in een spagaat tussen medische kennis en het besef dat dit
lang niet altijd toereikend is voor het individuele welzijn? Hoe

ga je om met de verantwoordelijkheid voor de eigen praktijk?
Met patiënten, voor wie je het liefst wil blijven zorgen en die
bezorgd zijn om jou? Hoe doe je het goed? Het blijkt allemaal
pionieren. Een databank van collegae met gelijke ervaringen zou
wellicht behulpzaam en zeker steunend zijn.
De eigen regie is nu en dan een struikelblok in het traject. Als
patiënt moet je vooral geduldig zijn! Ik probeer het nuchter te
aanvaarden om niet die ‘mondige patiënt’ te zijn, waar het ‘onder
medici’ regelmatig over gaat. Ik leer dat trage zorgprocessen en
afhankelijkheid van andermans agenda ook heilzaam zijn. Het
brengt de focus terug naar de basis: het gezin en andere direct
betrokkenen, want ziek ben je niet alleen!’ 
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ONZE MISSIE & VISIE

 Anouk van Westerloo

Betrouwbaar en betrokken,
bij huisarts en patiënt

Lees meer over onze
programma’s en
de actuele stand
van zaken vanaf p. 42

Sinds de oprichting van het NHG in 1956 is haar missie onveranderd gebleven: het NHG is
de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk
gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.
Maar ondanks de onveranderde missie staat het genootschap allesbehalve stil, aldus Jako
Burgers, huisarts en lid van het Managementteam.

H

uisartsen maken het vrijwel elke dag mee:
alledaagse problemen van patiënten waarbij
zij hun actuele kennis en vaardigheden als
vanzelfsprekend kunnen inzetten. En dan opeens is
er die klacht, het symptoom of die patiënt die anders
is dan anders en ons op een spoor zet dat we nog niet
eerder kenden. Elke huisarts heeft honderden
patiënten met een zeldzame aandoening in zijn
praktijk. En er zijn in de wereld zo veel zeldzame aandoeningen dat het onbegonnen werk is ze allemaal
te leren kennen. Dus hoe ga je daarmee om?

Complexe zorg

Brengt
wetenschap
naar de
praktijk
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Het thema van het NHG-Congres 2019 is dan ook:
‘Relax, het is gewoon complex - omgaan met complexe zorgvragen in de dagelijkse praktijk’. Het
strategische programma ‘Persoonsgerichte zorg’ van
het NHG houdt zich uitsluitend met dit onderwerp
bezig. En ook op dit specifieke vlak heeft het NHG
verschillende producten ontwikkeld om huisartsen te
ondersteunen. Zo is het boek ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren’ ontwikkeld
(te bestellen via nhg.org/winkel). En in november
2019 komt de e-learning, of PIN (persoonlijke
individuele nascholing) ‘Laaggeletterden/complexe
zorg’ beschikbaar.
Verder levert het NHG content aan ExpertDoc voor
NHGDoc. NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem, geïntegreerd in het Huisarts
Informatie Systeem (HIS). De inhoud van NHGDoc is
gebaseerd op de medisch inhoudelijke Standaarden
van het NHG en is in samenwerking met het NHG tot
stand gekomen. NHGDoc vertaalt richtlijnen naar
digitale adviezen. De adviezen zijn afgestemd op de
individuele patiënt. NHGDoc vergelijkt daarbij de
informatie in het patiëntendossier met de aanbevelingen in de NHG-Standaarden op het gebied van
dossier, beleid en medicatie.

Samenwerken is fundamenteel

Het NHG steunt huisartsen bij het leveren van een
goede kwaliteit van zorg en dat doen we in 2019
alweer 63 jaar. Op 21 januari 2019 hebben huisartsen
op de Woudschotenconferentie de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg
bepaald. Met deze herijking laten huisartsen nog
nadrukkelijker merken dat zij niet zonder meer
generalist zijn, maar medisch generalist, en dat
samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering
van het vak. Het bekende trio kernwaarden (generalistisch, persoonsgericht en continue zorg) is
daarmee een kwartet geworden: de kernwaarde
‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Er is een intensief traject
voorafgegaan aan deze herijking: inventarisatie
door een inhoudelijke commissie onder leiding van
hoogleraar professor Henriëtte van der Horst,
zeventig denksessies met in totaal 1300 huisartsen
door het hele land, en tot slot een online-enquête
voor huisartsen en aios huisartsgeneeskunde met
een respons van 3500. De resultaten van dit
bijzondere en breed gedragen project zijn terug te
vinden op de website toekomsthuisartsenzorg.nl.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het NHG draagt bij aan een wetenschappelijk onderbouwde en actuele ontwikkeling van de huisartsenzorg in Nederland. Dat doet het NHG door de grote
hoeveelheid informatie ten aanzien van de huisartsgeneeskunde en de praktijkvoering, op waarde te
beoordelen met wetenschappelijke instrumenten.
Daarmee worden op een toegankelijke manier
nieuwe inzichten en aanbevelingen vertaald naar de
huisartspraktijk. Het NHG vindt het belangrijk dat
zowel de huisarts als de patiënt toegang hebben tot
objectieve en begrijpelijke informatie op basis
waarvan zij samen kunnen beslissen over de juiste
zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.

Kwaliteit van huisartsenzorg

Op basis van wetenschappelijke kennis biedt het
NHG de digitale ondersteuning waarmee de leden
optimale huisartsenzorg kunnen leveren. Om het vak
huisartsgeneeskunde blijvend te kunnen ontwikkelen en kennislacunes in de praktijk op te lossen,
worden innovatie en wetenschappelijk onderzoek
gestimuleerd. Het NHG hecht grote waarde aan
(intensieve) samenwerking met beroeps- en
patiëntenorganisaties, universitaire afdelingen
huisartsgeneeskunde en andere partners.
Het NHG is, kortom, dé autoriteit op het gebied van
de kwaliteit van de huisartsenzorg als inhoudelijk
belangenbehartiger in samenwerking met de leden,
met partners en andere partijen. Leden worden
proactief geïnformeerd over inhoudelijke ontwikkelingen binnen het veranderende huisartsendomein.
Daarnaast werkt het NHG continu aan versnelling en
verbeterde vindbaarheid van informatie. 

NHG ambities

Het NHG werkt de komende jaren (2019-2022) aan haar ambities met vier strategische
programma’s. In lijn hiermee zijn er veertien tactische programma’s waarin het NHG
afgestemd op elkaar producten ontwikkelt. Deze worden de komende jaren voortdurend
gemonitord op inhoud en uitvoering. En waar nodig tijdig bijgesteld om aan de behoeften
van de leden te kunnen voldoen.

NHG 3.0: elke huisarts centraal (Gericht op het vernieuwen van het NHG als
netwerkorganisatie en het duurzaam versterken van de relatie en verbinding met
de huisartsen en aios.)
NHG Digitaal & toegankelijk (Gericht op een passende, toekomstgerichte
digitale (infra)structuur met betrekking tot relevante inhoudelijke informatie voor
wetenschappelijk onderbouwde huisartsenzorg.)

NHG Persoonsgerichte zorg (Gericht op het verbeteren van informatie op maat
voor onze leden en verbeterde gepersonifieerde informatie voor de huisarts om de
patiëntenpopulatie beter te herkennen en hierop passend te kunnen handelen.)
NHG Professionele organisatie (Gericht op de interne organisatie van het NHG
en een goed geolied ondersteuningsapparaat, dat de inhoudelijke belangen van
de huisarts centraal in het vizier heeft.)
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NHG-Formularium

Wij werken samen aan de
kern van het probleem

Een krachtig voorschrijfinstrument

Korte wachttijden en snelle
doorstroom naar behandeling

Het NHG-Formularium vat puntsgewijs ruim 200
klachten en indicaties uit NHG-Standaarden en
NHG-Behandelrichtlijnen samen. Het instrument
ondersteunt bij veilig en kosteneffectief voorschrijven volgens de laatste inzichten.

Een nieuwe koers in duurzaam herstel

WIJ GELOVEN DAT DUURZAAM HERSTEL VAN EEN
VERSLAVING OF EETSTOORNIS MOGELIJK IS
Changes GGZ is gespecialiseerd in het behandelen van verslaving en eetstoornissen. Changes GGZ benadert
cliënten met deze complexe problematiek in zijn totaliteit met inbegrip van alle (leef)gebieden waarop hij/
zij problemen ondervindt. Dit betekent dat niet alleen de diagnose of het gedrag wordt behandeld, maar
dat de behandeling zich richt op de cliënt als geheel en de onderliggende oorzaken van het probleem.
Er wordt gestreefd naar duurzaam herstel voor onze cliënten door middel van bewezen behandelmethoden.
Onze behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Wij bieden
ambulant drie-daagse behandeling, klinische behandeling en nazorg.

Wij bieden behandeling voor o.m. de volgende verslavingen en eetstoornissen:
VERSLAVING:

EETSTOORNISSEN:

Alcohol

GHB

Ketamine

Anorexia Nervosa

Cannabis

Gokken

MDMA

Bulimia Nervosa

Cocaïne

Speed

Eetbuistoornis

Game

Medicijn

Andere gespecificeerde eetstoornis

WWW.CHANGESGGZ.NL
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INFO@CHANGESGGZ.NL

+31 (088) 242 64 37

Het NHG-Formularium is een krachtig instrument voor
huisartsen. Gebruik het NHG-Formularium bij voorschrijven,
consultondersteuning maar ook voor niet-medicamenteuze
adviezen. Zoek op ICPC- indicatie, therapieschema’s en
medicamenteuze stappenplannen.
Voorschrijven volgens het NHG-Formularium helpt de huisarts
medicatiefouten en medicatie-gerelateerde problemen te
voorkomen. Dit is belangrijk omdat ongeveer de helft van alle
consulten eindigt met een recept. Ook de niet-medicamenteuze
adviezen en afwijkend beleid bij eventuele comorbiditeit zijn
opgenomen. Het NHG-Formularium is onafhankelijk en effectief.
Het NHG streeft ernaar om het formularium kwalitatief het
meest hoogwaardig en gebruiksvriendelijk te maken.
Suggesties van leden om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen
zijn van harte welkom.

Voordelen van voorschrijven volgens het elektronisch
NHG-Formularium in uw HIS op een rij:
◼ Tijdsbesparend (sneller consult/sneller concreet beeld van
beleid bij indicatie en bij een specifieke patiëntengroep)
◼ Minder risico op fouten en voorkomen van medicatiegerelateerde problemen
◼ Up-to-date (altijd het laatste beleid volgens de laatste
NHG-Richtlijnen en volgens de meest recente veiligheidsinformatie)
◼ Kosteneffectief (door de onafhankelijke positie van het NHG)

www.nhg.org/formularium
37

WETENSCHAPSBELEID

 Anouk van Westerloo

Acht miljoen euro voor onderzoek

Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Het NHG heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te
bevorderen. Dit doet het NHG onder andere door op basis van richtlijnen de kennislacunes in kaart te
brengen. Jako Burgers is sinds 2018 strategisch medisch adviseur bij het NHG. Daarvoor was hij hoofd van
de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Burgers: ‘Het NHG ziet het als taak om voortrekker te
zijn op dit gebied.’

H
Het NHG is bij uitstek
de vereniging die dit
allemaal kan bundelen
en begeleiden
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et NHG doet allerlei (literatuur)
onderzoek en stuit dan op bepaalde
vragen die niet kunnen worden
beantwoord met bestaand onderzoek:
zogenaamde kennislacunes. Die kennislacunes
houdt het NHG bij voor elke richtlijn die zij
ontwikkelt of herziet. Op basis daarvan heeft
het NHG in februari 2018 de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde opgesteld.
Burgers: ‘Dat is een belangrijk product waar
we de laatste jaren veel energie in hebben
gestoken. Het NHG ziet het als taak om voortrekker te zijn op dit gebied en het proces goed
te begeleiden. Wij zijn zelf geen onderzoeksinstituut - we geven voornamelijk advies en
werken soms mee aan onderzoek - dus we
kunnen geheel onafhankelijk partijen
adviseren.’ Bijna honderd stakeholders zijn
aangeschreven om te helpen de Onderzoeksagenda te realiseren. Stakeholders als kennis-

instituut Nivel, IQ Healthcare, medisch
specialistische wetenschappelijke verenigingen, patiëntenorganisaties, de vakgroepen
huisartsgeneeskunde en expertgroepen.
Burgers: ‘Het NHG is bij uitstek de vereniging
die dit allemaal kan bundelen en het proces
kan begeleiden. Binnen twee jaar hebben we
de Onderzoeksagenda kunnen opstellen.’

Financiering voor huisartsgeneeskundig onderzoek

Op basis van de Onderzoeksagenda heeft
VWS een bedrag van acht miljoen euro
beschikbaar gesteld (twee miljoen per jaar,
vier jaar lang) voor de financiering van extra
huisartsgeneeskundig onderzoek. Burgers:
‘De Onderzoeksagenda bestaat uit ongeveer
tweehonderd geprioriteerde items - dat is
ongeveer een kwart van alle verzamelde
kennislacunes of vragen - en de bedoeling is

dat zo veel mogelijk
vragen de komende
jaren beantwoord
gaan worden binnen
een ZonMw
onderzoeksprogramma. Omdat wij
onafhankelijk zijn,
kunnen wij ZonMw
goed adviseren welke
onderwerpen prioriteit zouden moeten
krijgen. In de Onderzoeksagenda zijn
de onderzoeksvragen
geclusterd in klinische
en niet-klinische
thema’s, en dan is het
vervolgens aan de onderzoekers om een vraag
uit te kiezen en te komen met een gedegen
onderzoeksvoorstel.’

Onderzoek naar alledaagse
aandoeningen

In medisch onderzoek zijn alledaagse aandoeningen vaak een ondergeschoven kindje.
Het gevaar dreigt dan ook dat deze onderzoeksvragen minder interessant worden
gevonden en wellicht blijven liggen. Burgers:
‘Dat is ook onze taak, om erop toe te zien dat
alledaagse aandoeningen aan bod komen.
Dat zijn namelijk geen catchy ziekten, daar
zijn geen fondsen voor. Grofweg zijn het vaak
aandoeningen die samenhangen met huid,
keel, neus, oren en ogen; bijvoorbeeld ingegroeide teennagels, huiduitslag, wratten en
oorsmeer. Ik zie Maarten van der Weijden nog
geen zwemtocht afleggen voor onderzoek naar
overmatig oorsmeer. Maar een derde van de
klachten die wij zien als huisarts in de praktijk
is wél alledaags. Om onderzoek naar alledaagse aandoeningen te stimuleren heeft het
NHG het Fonds Alledaagse Ziekten in het leven
geroepen. Zo wordt er geld ingezameld via
donaties, voor onderzoek. Maar de middelen
vanuit dat fonds zijn beperkt. We hopen dat
de Onderzoeksagenda een extra impuls kan
geven aan dit type onderzoek.’

Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek

Bij elk medisch onderzoek is het van belang dat
artsen en patiënten bereid worden gevonden
om mee te werken. Burgers: ‘En dat is vaak een
probleem. Hoe kun je een huisarts enthousiasmeren om mee te doen aan onderzoek? Wij
denken dat het belangrijk is om het hen zo
makkelijk mogelijk te maken en om zo veel
mogelijk (praktische) hulp en ondersteuning
te bieden. Ook helpt het om patiënten die
meedoen goed te informeren, en ook aan hen
terug te koppelen wat het onderzoek heeft
opgeleverd. Wij adviseren aan onderzoekers
om daar rekening mee te houden. Voor vragen
kunnen huisartsen ook terecht bij het NHG.’
De oudste commissie van het NHG is de
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
(CWO). Daarin zitten huisartsen die extra
geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk
onderzoek en ervaringen uitwisselen. Burgers:
‘Vaak zijn dat huisartsen die bezig zijn met
promotieonderzoek of net gepromoveerd zijn.
Het is een heel enthousiaste club. Als huisartsonderzoekers ergens tegenaan lopen, kunnen
ze altijd terecht bij hun vakgroep, maar ook
bij de CWO.’ 

DR. JAKO BURGERS is bijzonder
hoogleraar ‘Promoting Personalised
Care in Clinical Practice Guidelines’
aan de Faculty of Health, Medicine
and Life Sciences (FHML) van de
Universiteit Maastricht. Bijzondere
aandacht gaat uit naar de wijze
waarop professionals kunnen worden
ondersteund om met hulp van richtlijnen persoonsgerichte zorg in de
praktijk te leveren. De leerstoel past
binnen de ambitie van het NHG om
bij te dragen aan de ontwikkeling
van kennis en innovatie.

Help ons wetenschappelijk
onderzoek mogelijk te maken
en doneer via
fondsalledaagseziekten . nl

Meer lezen over de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde,
het wetenschapsbeleid van het NHG,
het Fonds Alledaagse Ziekten en de
Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek: nhg.org/nhg-wetenschapsbeleid.
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PATIËNTENVOORLICHTING

 Anouk van Westerloo

HET SUCCES VAN
Volgens recent onderzoek door het Nivel (Transparantiemonitor 2018) wordt THUISARTS.NL
zeer goed gewaardeerd door arts én patiënt en voorziet de site goed in de behoefte aan informatie en
voorlichting. Naast de NHG-Richtlijnen is Thuisarts.nl de meest gebruikte dienst van het NHG.
Ton Drenthen (programmamanager van Thuisarts.nl) en Freke Zuure (programmamanager e-health)
vertellen waar dat succes vandaan komt, en wat de ambitieuze plannen zijn voor de toekomst.

Freke Zuure:

‘Thuisarts.nl
is dé bron voor
toegankelijke,
betrouwbare,
onafhankelijke
gezondheidsinformatie’

Klopt het dat Thuisarts.nl vrij uniek is,
niet alleen voor Nederland, maar ook
voor het buitenland?

Drenthen: ‘Dat klopt. Ik houd weleens
presentaties op buitenlandse congressen en
dan kijken mensen met verwondering. We
weten uit onderzoek dat het bezoek aan de
huisarts in Nederland - voor de tien meest
bezochte onderwerpen - zelfs is gedaald sinds
de introductie van Thuisarts.nl. Het aantal
bezoekers op de site is enorm hoog, in juni
2019 waren er bijvoorbeeld 4,6 miljoen
bezoekers. In het VK is er een soortgelijke site
van de National Health Service, maar als je
het omrekent naar het aantal inwoners zijn
de bezoekersaantallen van Thuisarts.nl een
veelvoud van die site. Dat komt denk ik vooral
doordat wij ruim tienduizend ambassadeurs
hebben. Alle huisartsen in Nederland hebben
de site omarmd. Ze gebruiken het in de praktijk
en ze verwijzen hun patiënten ernaar. Het is
een integraal onderdeel geworden van hun
consultvoering en van hun voorlichting aan
patiënten. Huisartsen in Nederland zien
Thuisarts.nl als iets dat hun werk echt
ondersteunt en wat hoort bij de richtlijnen van
het NHG, het is van hunzelf als het ware.’

Hoe belangrijk is de vertaling naar de
patiënt?

Drenthen: ‘Dat is heel belangrijk. We horen
van huisartsen ook dat zij het zelf gebruiken,
als ze snel een indruk nodig hebben van een
onderwerp, omdat ze dan ook beter begrijpen
wat er allemaal in die richtlijnen staat en hoe
ze dat in klare taal kunnen overdragen aan de
patiënt zonder medisch jargon.’
Zuure: ‘En het is fijn dat er in deze tijd van
dokter Google, waarin je op internet over ieder
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onderwerp wel wat kunt vinden, een site is met
wetenschappelijk onderbouwde informatie.
Toegankelijk geschreven, met beeldmateriaal
en filmpjes. Een bron waar je naar kunt verwijzen omdat je weet dat de informatie klopt.
Eigenlijk zijn het de folders die vroeger aan de
muur hingen bij de huisarts, maar nu veel rijker
en uitgebreider. En altijd up to date.’
Drenthen: ‘Die folders zijn ook opgedoekt.
Dat was niet meer te onderhouden. Zodra de
richtlijn is veranderd, is zo’n folder niet meer
bruikbaar. Nu staat de meest recente informatie altijd op Thuisarts.nl.’

Jullie willen ook meer toegankelijk zijn
voor laaggeletterden. Moet ik dan
denken aan meer ﬁlmpjes en plaatjes?

Drenthen: ‘Dat is voor een groot deel al zo. We
hebben al honderdvijftig filmpjes, maar we
willen ook meer animaties inzetten en andere
visuele ondersteuning. Verder schrijven we op
eenvoudig niveau: B2. Maar dat is eigenlijk net
iets te hoog gegrepen voor echt laaggeletterden. We werken nauw samen met Pharos, een
kennisinstituut op dat gebied. Zij hebben een
analyse gemaakt van Thuisarts.nl en daar zijn
aanbevelingen uitgekomen. Alle nieuwe en
geactualiseerde teksten schrijven we nu op
B1-niveau. Dat is een stapje eenvoudiger.’
Zuure: ‘Het is trouwens een misverstand dat
hoogopgeleide mensen dat vervelend zouden
vinden. Het is gebleken uit onderzoek dat ook
mensen met een hoger opleidingsniveau baat
hebben bij eenvoudige teksten. Als mensen
meer verdieping willen, kunnen ze altijd doorlezen en uiteindelijk bij de richtlijn zelf
uitkomen.’

Is Thuisarts.nl nuldelijnszorg?

Drenthen: ‘Het is breder dan dat. Met
nuldelijnsinformatie kun je inderdaad zelfzorg
stimuleren en zelfredzaamheid vergroten, en
ervoor zorgen dat mensen misschien niet naar
de huisarts hoeven voor een consult. Maar er is
nu ook informatie van medisch specialistische
zorg te vinden, en informatie vanuit de ggz. Dus
als je een operatie in het ziekenhuis krijgt, kun
je je daarover ook al inlezen op Thuisarts.nl.
En dat willen we steeds meer uitbreiden, we
willen inzetten op verbreding. Er is al een
project geweest voor dertig aandoeningen in
de tweede lijn. Maar nu gaan we verder met
alle richtlijnen vanuit de FMS (Federatie
Medisch Specialisten), waaronder alleen al
veertig die de afgelopen twee jaar zijn
uitgekomen. Bij al die richtlijnen wordt ook
meteen patiënteninformatie voor Thuisarts.nl
ontwikkeld.’
Zuure: ‘Het is natuurlijk een gigantische klus.
Want er zijn niet alleen de richtlijnen van de
FMS en vanuit de ggz, maar je kunt op veel
meer vlakken verbreden. Denk aan leefstijladviezen, voeding, sport wellicht, Arbo.
Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat
alles evidence-based is. Je vindt op internet
heel veel onzin en reclames die er niet uitzien
als reclames. Thuisarts.nl wil dan ook dé bron
zijn voor al die toegankelijke, betrouwbare,
onafhankelijke gezondheidsinformatie. En als
je dat wil, dan moet je jezelf goed positioneren
en je aanbod verbreden. Dus naast eerstelijnsook tweedelijnsinformatie. En we willen de
teksten meer personaliseren, meer interactie
met de gebruiker. We willen eigenlijk dat
mensen zonder veel moeite precies die
informatie kunnen vinden die op hen van
toepassing is, zonder eerst een hele lap tekst
door te hoeven scrollen.
Daarnaast willen we bijvoorbeeld ook meer
inzetten op triage. Dus urgentiebepaling;
wanneer ga je nou wel naar de dokter en
wanneer hoeft het niet? Zo kunnen we ook een
stukje meehelpen in het verlichten van de
taken van bijvoorbeeld de huisartsenposten.
En we willen op meer plekken aanwezig zijn.
Dat meer sites, bijvoorbeeld van huisartsen of

ziekenhuizen, onze informatie kunnen
uitdragen, en dan niet via een linkje,
maar echt integraal.’
Drenthen: ‘Dat is technisch gezien allemaal
mogelijk. En het handige daaraan is dat iemand
op de site blijft waar hij is, je verbetert iemands
zogeheten patient journey. Het ziet eruit alsof
het informatie is van het ziekenhuis, maar het
is gewoon van Thuisarts.nl. En als de teksten op
Thuisarts.nl worden aangepast, gebeurt dat
op die plekken automatisch ook.’
Zuure: ‘Een andere heel leuke stap waar we
mee bezig zijn, is het integreren van gezondheidsapps en e-health-toepassingen op de site.
Daar is namelijk ook een enorme wildgroei aan
op internet. Thuisarts.nl zou dan ook de ideale
plek zijn waar je juist de evidence-based-apps
kunt vinden. Maar dat is allemaal nog
toekomstmuziek…’

Ton Drenthen:

‘Alleen al in juni
had Thuisarts.nl
4,6 miljoen
bezoekers’

Thuisarts.nl wordt nu geﬁnancierd door
huisartsen via hun lidmaatschap van het
NHG. Is dat toereikend voor alle plannen?
Drenthen: ‘Nee, daar hebben we extra
financiering voor nodig. Mensen lachen ons uit
als ik vertel dat we hier met drie fte’s aan
werken. Nu tel ik even de freelancers niet mee
die teksten voor de tweede lijn schrijven, maar
dat gaat buiten het NHG om. Wel doen wij dan
weer de eindredactie van die teksten. En het
continu up to date houden is ook arbeidsintensief. We willen niet dat teksten ouder zijn
dan vier, hooguit vijf jaar. Maar we missen nu
al eigenlijk de capaciteit om dat goed bij te
houden. Thuisarts.nl is ooit opgezet vanuit het
NHG als ondersteuning van de huisarts. Maar
wij vinden het niet legitiem dat de huisartsen
het alleen bekostigen, terwijl de maatschappij,
de zorgverzekeraars en de overheid er enorm
profijt van hebben.’
Zuure: ‘Het NHG verkent dan ook op dit
moment verschillende routes voor die externe
financiering en begin 2020 wordt daarin een
doorbraak verwacht. We beseffen wel heel
goed dat wij van de inhoud zijn. Wij zijn geen
softwareontwikkelaars of communicatiedienst,

daar willen we ook van wegblijven. Maar
die inhoud willen wij zo goed mogelijk
maken en op zo’n manier aanbieden dat
anderen dat op hun portals kunnen
gebruiken. Dus gescheiden rollen, maar
nauwe samenwerking. Maar daarvoor is
inderdaad financiering nodig.’ 
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TACTISCHE PROGRAMMA’S NHG

 Anouk van Westerloo

INFORMATIE:

‘We voeden de huisarts
met kennis en methodieken’

het fundament van de
dagelijkse patiëntenzorg

‘Het NHG verzorgt nascholingen voor zowel
huisartsen als praktijkmedewerkers, zodat
zij zo goed mogelijk in staat zijn om de
NHG-Richtlijnen in de praktijk toe te passen
en daarmee de kwaliteit van de huisartsenzorg
in Nederland op een hoog niveau kan blijven.
Daarnaast is het NHG-cluster Nascholing
verantwoordelijk voor de eindtermen en
kwaliteitsbewaking van de twaalf NHGKaderopleidingen.

Het NHG hanteert in de periode 2019-2021 vier strategische programma’s:

Samenwerken met experts

3.0, Elke huisarts centraal, Digitaal & toegankelijk, Persoonsgerichte zorg &
Professionele organisatie. Daaruit zijn verschillende tactische programma’s voortgekomen. Op de volgende pagina’s een update van een aantal van die programma’s.

Esther Kersbergen, praktijkondersteuner ggz

PROGRAMMAMANAGER
GROEPSGEWIJZE NASCHOLING

Wij verzorgen in company trainingen en
ondersteunen onze regionale partners,
die onze kennisproducten overbrengen en
uitrollen in de huisartsenpraktijken van de
regio. We werken daarin samen met experts
in de huisartsgeneeskunde om de scholing
zo goed mogelijk te laten aansluiten op de
dagelijkse praktijk.
We voeden de huisarts naast de medischinhoudelijke kennis ook met methodieken
en interventies die zijn of haar professie

versterken: Hoe werk je persoonsgericht en
sluit je goed aan op de wensen van de patiënt?
Hoe zou je het contact kunnen verbeteren?
Welke gesprekstechnieken zijn daarvoor
nodig? Maar ook: Hoe zorg je goed voor jezelf
en houd je de balans tussen werk en privé?
Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de vragen vanuit het veld, maar bieden
soms ook scholingen aan die vanuit het NHG
als belangrijk worden gezien in het kader
van persoonsgerichte en kwalitatief goede
huisartsenzorg.

Keuzes in producten

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken
welke activiteiten nog wel en niet (meer)
passen binnen de koers van het NHG. Er zullen
keuzes gemaakt worden in de producten die
we ontwikkelen, maar ook in de wijze waarop
we deze dicht bij de leden brengen. Dat is een
spannend, maar uitdagend proces waar we als
team met volle energie tegenaan gaan!’

‘Wij initiëren, stimuleren en
faciliteren huisartsgeneeskundig
onderzoek’
‘Binnen Wetenschapsbeleid hebben we een
aantal lopende activiteiten en enkele nieuwe
activiteiten. Alle activiteiten staan in het teken
van het verbeteren van de huisartsenzorg door
meer relevant huisartsgeneeskundig onderzoek te initiëren, stimuleren en faciliteren.
Zo organiseren we jaarlijks de NHG-Wetenschapsdag in juni. Op deze dag in 2019 werd de
Jan van Es-prijs uitgereikt voor de beste CAT
van een aios huisartsgeneeskunde en de
NHG-Wetenschapsprijs voor het beste
internationale artikel met een huisarts als
eerste auteur.

Nationale Onderzoeksagenda

Daarnaast zijn er een aantal activiteiten
geweest voortvloeiend uit de Nationale

Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde
(workshops Wonca en NHG-Wetenschapsdag,
overleg ZonMw over het ZonMw Programma
Huisartsgeneeskunde, contacten met andere
wetenschappelijke verenigingen, etc.) Verder
houden wij de kennislacunes ‘up-to-date’ en
zijn we bezig met een update van het lopend
onderzoek waarbij we kijken of we dit zo
compleet mogelijk kunnen krijgen en waarbij
we willen aansluiten bij de onderzoeksagenda.
Punt op de horizon is een aparte webpagina
voor ‘onderzoek’ op het kenniscentrum op de
nieuwe website. Hiermee kunnen we de
kennislacunes, het lopend onderzoek en de
onderzoeksagenda op één pagina presenteren
en tevens ruimte bieden aan (contacten met)
de stakeholders.’ 

Jacintha van Balen, huisarts

PROGRAMMAMANAGER
WETENSCHAPSBELEID
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‘Het is een uitdaging voor huisartsen
om hiermee om te gaan’

Freeke Zure, communicatiewetenschapper

PROGRAMMAMANAGER E-HEALTH:
DIGITALE ONDERSTEUNING
IN DE HUISARTSENZORG

‘E-health wordt vaak neergezet als dé oplossing of
als doel op zich. Er worden tal van voordelen aan
verbonden, zoals kostenbesparingen en meer
gemak. Toch kan zelfs een mooie e-health-toepassing tegenvallen, als deze niet goed aansluit op
de praktijk, niet in een behoefte voorziet of niet
het juiste middel blijkt te zijn om het probleem in
de praktijk op te lossen. Het is een uitdaging voor
huisartsen om hiermee om te gaan. Vanuit het
NHG-Programma e-health willen we hierin
ondersteuning bieden. We willen huisartsen
(praktijken) ondersteunen om de zorg door
middel van e-health makkelijker, beter en meer
persoonsgericht te maken, door een gidsfunctie
te vervullen voor kwaliteit en implementatie van
e-health in de praktijk.

‘De rol van de huisarts
in de spoedzorgketen’

In- en externe samenwerking

Om dat doel te bereiken, hebben we een intentieovereenkomst tot samenwerking afgesloten met
het NeLL om ons gezamenlijk in te zetten voor
wetenschappelijke onderbouwing van e-health.
Verder participeren we in een NEN-werkgroep die
werkt aan een internationale norm voor wellnessen gezondheidsapps. Daarnaast werken we samen
met andere organisaties aan praktische informatie
en ondersteuning bij de implementatie van
e-health in de praktijk: Handreiking digitale zorg.
We werken bovendien aan een samenwerking met
de patiëntenfederatie gericht op de arts en de
patiënt van de toekomst. Verder hebben we vanuit
het NHG-Programma e-health hard gewerkt aan
de doorontwikkeling van Thuisarts.nl’ 

Mireille Ballieux, huisarts

‘NHG-Formularium: van
groot praktisch belang’

‘Het NHG-Programma Spoedzorg kijkt met name hoe huisartsen
zoveel mogelijk in hun werk overdag en op de huisartsenpost ondersteund kunnen worden op het gebied van spoedzorg. Hiertoe kijken
we kritisch naar triage door de NHG-Triagewijzer, de Nederlandse
Triage Standaard (NTS) en de toekomstige mogelijkheden voor
digitale triage.

Nieuwe Triagewijzer in 2020

Binnenkort wordt de nieuwe Behandelrichtlijn Spoed gepubliceerd
met daarin beschreven welke medicamenten huisartsen kunnen
gebruiken in spoedeisende situaties. We kijken samen met ketenpartners wat de rol van de huisarts
is in de spoedzorgketen, ook in de
toekomst. In 2020 volgt een nieuwe
Triagewijzer en wordt tevens een
nieuwe digitale versie daarvan ontwikkeld. Ook werken we aan een
nieuwe versie van de ABCDE-kaart
en wordt er een visie-document
gepubliceerd over toepassing van
e-health bij triage in de spoedzorg.’ 

Jesse van Burg, huisarts

PROGRAMMAMANAGER
SPOEDZORG
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‘Binnen twee uur
helemaal up to date’

Monique Verduijn, farmaloog

PROGRAMMAMANAGER
FORMULARIUM

‘Het NHG-Formularium is het enige
formularium in Nederland dat
transparant onderbouwd, onafhankelijk en doelmatig is. Aangezien de helft
van consulten eindigt met een recept, is
het NHG-Formularium van groot
praktisch belang voor de leden. De
release van de nieuwe gebruiksvriendelijke onderhoudsomgeving van het
formularium staat gepland voor januari
2020. Deze vormt de basis voor een
goed beschikbaar en goed werkend
NHG-Formularium. Er wordt samengewerkt met een gebruikersadviesgroep, deze samenwerking zal in 2020
worden voortgezet.

PROGRAMMAMANAGER
E-LEARNING

Volledige digitalisering

Er worden continu nieuwe e-learningmodules en instructiefilms
opgeleverd en komend jaar gaan we toewerken naar een volledige
digitalisering, zodat wijzigingen in richtlijnen direct kunnen worden
doorgevoerd in de modules. Ook willen we onderzoeken hoe we poh’s
makkelijker gebruik kunnen laten maken van onze e-learningprogramma’s.’ 

‘Binnen het programma Digitalisering zijn we verantwoordelijk voor het
vullen en de lancering van de nieuwe website voor NHG-Standaarden
en NHG-Behandelrichtlijnen. We verwachten dat deze eind 2019, begin
2020 gereed is. We werken hard aan het verbeteren van de nieuwe
website. We hebben veel positieve feedback ontvangen en hebben een
aantal verbeterslagen achter de rug. Wat zeer op prijs wordt gesteld is
de navigatie via het linkermenu en de gelaagde presentatie, waarbij
meer details direct vanuit de hoofdtekst zijn te raadplegen.

Straks makkelijker switchen

We zijn druk bezig met het vullen van de website en verwachten
dit najaar een groot aantal richtlijnen online te kunnen zetten. Een
belangrijke vernieuwing die we gaan testen is het labelen van de sterkte
van aanbevelingen. De leden vragen om maximale gebruiksvriendelijkheid in verschillende situaties. Zo kunnen de huisartsen straks makkelijker switchen tussen een NHG-Standaard en gerelateerde patiënteninformatie op Thuisarts.nl. Rond 1 april 2020 verwachten we de site
definitief te kunnen lanceren.’ 

Ton Kuijpers, epidemioloog

PROGRAMMAMANAGER
DIGITALISERING NHG-STANDAARDEN
EN NHG-BEHANDELRICHTLIJNEN

‘Toegankelijke persoonsgerichte zorg’
‘Het nieuwe strategische programma Persoonsgerichte
Zorg heeft als doel persoonsgerichte zorg te integreren
in de verschillende programma’s van het NHG. Het
afgelopen jaar is de strategie uitgewerkt om dit doel te
bereiken. Er werd scholing gegeven over persoonsgerichte zorg en Thuisarts.nl is nu gemakkelijk via mail
en WhatsApp te delen. In de e-learning ‘Complexe
zorg, hoe pak je dat aan?’ wordt aandacht besteed aan

Eenduidige geneesmiddeladviezen

De intentie is ervoor te zorgen dat in
2020 vijftig procent van alle huisartsen het NHG-Formularium (in HIS of
NHG-Rx-app) kent en deze verkiest boven andere formularia. Hierin zal
worden opgetrokken met de afdeling Marketing en Communicatie om het
NHG-Formularium beter zichtbaar te maken. Het doel is daarnaast om alle
vanaf 2020 gepubliceerde richtlijnen eenduidige geneesmiddeladviezen te
laten bevatten. Het formulariumteam zal vanaf de start van een richtlijn
samenwerken met het richtlijnontwikkelingsteam.’ 

‘Op het moment dat het jou als
huisarts of huisarts in opleiding
uitkomt, werken aan je deskundigheid. Daarop richt het programma
e-learning zich. Alles wat we als
e-learning of instructiefilm aanbieden, is gebaseerd op de NHG-Richtlijnen en andere actuele huisartsgeneeskundige thema’s.
Om je kennis als huisarts bij te
houden, doorloop je een door ons
interactief ontworpen e-learningprogramma of instructiefilm. Je hoeft
zodoende niet de hele richtlijn door
te worstelen, want je hebt de
belangrijkste wijzigingen en
aanbevelingen binnen twee uur
doorgenomen. De instructiefilms
kun je ook tijdens je spreekuur snel
raadplegen voordat je bij een patiënt
een verrichting wil uitvoeren.

‘Maximale gebruiksvriendelijkheid van
online informatie’

Eldine Oosterberg, huisarts en senior
wetenschappelijk medewerker NHG

PROGRAMMAMANAGER
PERSOONSGERICHTE ZORG

persoonsgerichte zorg, inclusief een overzicht met alle
beschikbare tools.

Samen beslissen

Voor het komend jaar staat de implementatie van het
werken met de terugvraagmethode, de intake en het
IZP (Individueel Zorgplan) op de agenda. Daarbij komt
er een vervolg op de campagne Samen Beslissen.
Hiervoor worden communicatiemodules ontwikkeld
die door NHG-Scholing worden aangeboden. De toegankelijkheid van Thuisarts.nl wordt
vergroot door bij de update van de teksten deze te
vereenvoudigen naar B1 niveau. Ook investeert het
NHG in de ontwikkeling van Keuzehulpen.’ 
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- advertentie -

‘De behoefte aan preventie neemt toe’

“Let op de
instinkers!”

‘Ons doel is dat huisartsen en hun medewerkers
preventieve interventies met plezier uitvoeren, door
inspiratie en praktische producten van het NHG.
Naar aanleiding van het besluit de pneumokokkenvaccinatie te combineren met de griepvaccinatie in
de huisartsenpraktijk, zijn we momenteel druk
bezig met het ontwikkelen van onder andere een
handleiding om de implementatie daarvan zo
makkelijk mogelijk te maken.

De misleidende symptomen
van een huisvrouwenduim

Makkelijk en leuk maken

praktische invulling van de conclusies van Woudschoten met betrekking tot de kerntaak preventie.
Hierop kunnen we volgend jaar dan inspelen en
producten ontwikkelen die het huisartsen makkelijk
en leuk maken om de preventieve interventies uit te
voeren of handvatten te geven naar welke andere
professional de huisarts door kan verwijzen voor die
preventieve interventies. Verder blijven we producten ontwikkelen om de huisarts zo veel mogelijk te
ondersteunen in de uitvoer van de bevolkingsonderzoeken.’ 

De komende tijd zullen we ook meedenken over de

Als huisarts zie je regelmatig patiënten met duimbasisartrose. Geen zeldzame
aandoening, wél een die je soms op een dwaalspoor zet. Prof. dr. Steven Hovius,
gespecialiseerd in hand- en polschirurgie en werkzaam bij Xpert Clinic, weet
als geen ander hoe symptomen kunnen misleiden...

Stijn van den Broek, huisarts

PROGRAMMAMANAGER

Prof. dr. Steven Hovius

Roos de Wit , huisarts

PROGRAMMANAGER
PREVENTIE

‘Alle vragen willen wij
tijdig en kwalitatief goed
beantwoorden’

KWALITEIT IN PRAKTIJK

“Duimbasisartrose, ook wel huisvrouwenduim,
carpometacarpale-I-artrose of kortweg CMC-I-artrose
genoemd, komt voor bij 35% van de bevolking boven
de 60 jaar. Vooral bij vrouwen komt de aandoening
eerder aan het licht vanwege hormonale invloed en
werk dat meer belastend is voor de handen zoals bij een
tandartsassistente, pedicure of bij huishoudelijk werk.
Klachten
“Zeldzaam is deze aandoening dus zeker niet. Toch
worden lang niet alle mensen met CMC-1 behandeld.
Dat het gewricht slijtage vertoont, betekent immers nog
niet dat er ook daadwerkelijk klachten zijn. En soms zijn
de klachten zo mild dat ze niet op de voorgrond staan;
er wordt dan geen hulp gezocht.
Bij ernstige artrose is er zeker wel sprake van klachten,
waarbij de duimbasis als meest pijnlijk wordt aangegeven. Bij ernstige duimbasisartrose is er sprake
van een duidelijke zwelling over het CMC-I-gewricht
en zie je een neiging tot vernauwing van de ruimte
tussen wijsvinger en duim. Patiënten geven ook aan
hun duim te ontzien.”
Instinkers
“Soms wordt door andere klachten de diagnose CMC-I
over het hoofd gezien. Is er bijvoorbeeld sprake van een
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peesschedeontsteking van pezen in de eerste tunnel?
Dan zal de ziekte van De Quervain wellicht de eerste
ingeving zijn. Maar zeker als het gaat om een vrouw
van middelbare leeftijd, zou een differentiaaldiagnose
op zijn plaats zijn. De ziekte van De Quervain zou best
een secundaire klacht kunnen zijn, terwijl CMC-I de
veroorzaker is. Hetzelfde geldt voor een Triggerfinger:
ook die ontstaat soms door compenserende belasting.
Een echte instinker!”
Verwijzen
“Zie je als huisarts een patiënt met duimbasisartrose,
dan is verwijzen naar een specialist zoals Xpert Clinic een
goede optie. Bij een milde artrose heeft conservatieve
therapie - handtherapie in combinatie met een spalk vaak een bevredigend resultaat. In 80% van de gevallen
is daarna geen operatie meer nodig.”

Meer vragen over
hand- en polsdiagnoses?
Bezoek Xpert Clinic op het
NHG-congres, stand E2

‘Waardevolle, praktische
en gebruiksvriendelijke
modules’
‘Het NHG-programma Kwaliteit in praktijk heeft tot doel praktische en
gebruiksvriendelijke modules te publiceren op de website van het NHG.
Zo willen we huisartsen en medewerkers helpen om goede zorg voor
hun patiënten te organiseren. Dat doen we door aan hen alleen te geven
wat ze nodig hebben (wat zij als waardevol ervaren of als ondersteuning
van nieuwe ontwikkelingen).

Veel nieuwe modules

Inmiddels is op nhg.org/kwaliteit een handige infographic en de module
kwaliteitsjaarverslag gepubliceerd. Ook de ondersteuningspagina voor
NPA-deelnemers (die goed wordt gebruikt en ontvangen) is via deze
ingang vlot te vinden en wordt doorontwikkeld in 2020. Verder zijn de
NHG-Praktijkkaarten gepubliceerd en als geplastificeerde kaarten naar
vierduizend geïnteresseerde leden verzonden. Meer modules volgen de
rest van het jaar en in 2020.’ 

Lizet Aerts,
sociaal wetenschapper

PROGRAMMAMANA-

‘Op dit moment hebben we twee keer per
week een Kenniscentrum-Triageoverleg.
In dit triageteam zitten ervaren huisartsen en richtlijnontwikkelaars bij elkaar,
hier worden inhoudelijke vragen en
samenwerkingsverzoeken beoordeeld,
uitgezet en afgehandeld. Het Kenniscentrum is daarmee de centrale plek voor
alle huisartsgeneeskundige vragen en
verzoeken, waarbij we gebruik (gaan)
maken van slimme digitale oplossingen.
Op die manier kunnen we onze leden en
samenwerkingspartners sneller en beter
van dienst zijn.

Gebruiksvriendelijk portaal

Op de nieuwe site nhg.org krijgt het
Kenniscentrum een zichtbare plek en
heeft het een eigen websitepagina. Via
de verbeterde zoekfunctie en kennisbank
kunnen leden sneller informatie vinden met betrekking tot
huisartsgeneeskundige kennis en NHG-producten. Daarnaast wordt
het makkelijker om vragen te stellen. Ook maken we beter zichtbaar
aan welke externe richtlijnen we meewerken en is er een portaal
waar onze partners samenwerkingsverzoeken kunnen indienen.
Ons doel is dat alle huisartsgeneeskundige inhoudelijke vragen en
samenwerkingsverzoeken die binnenkomen bij het NHG tijdig en
kwalitatief goed worden beantwoord door gebruik te maken van ons
dynamische en gebruiksvriendelijke portaal.’ 

GER KENNISCENTRUM
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AIOS

 Anouk van Westerloo

‘EEN NIEUWSGIERIGE EN
OPEN HOUDING KAN
AL EEN HOOP SCHELEN’
De diversiteit van het vak van huisarts is iets wat
Hemen Hamad (aios) altijd al heeft getrokken.
Dit jaar neemt hij deel aan de congrescommissie
van het NHG-Congres. Het thema ‘Relax, ‘t is
gewoon complex’ is hem op het lijf geschreven.

H

emen Hamad zit in zijn derde jaar huisartsgeneeskunde. In dat
jaar kies je een verdiepingsmodule. Hamad heeft ervoor gekozen
om zich te verdiepen in migrantenzorg. Via het Radboud kwam
hij met verschillende mensen van het NHG in contact. Zij zochten nog
een enthousiaste aios voor de congrescommissie. Het onderwerp van het
congres, complexe zorg, sprak Hamad erg aan. ‘Het is een prikkelend
onderwerp waar je veel kanten mee op kunt. En ook migrantenzorg komt
op het congres op een aantal terreinen terug, omdat dat toch ook
bepaalde factoren in zich heeft die de zorg complex kunnen maken. Ik
vind het een uitdagend onderwerp, en erg leuk om me te verdiepen in
welke factoren een patiënt, of een situatie, nou complex maken.’

Alle factoren meewegen

De wat bekendere complexe patiënten zijn bijvoorbeeld mensen met
SOLK; patiënten met lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak
voor gevonden kan worden. Meestal ligt het probleem bij deze patiënten
op meerdere domeinen. Hamad: ‘In Nijmegen maken wij gebruik van
zogeheten SCEGS, dat is een afkorting voor de onderdelen waarmee je in
de anamnese van de patiënt rekening moet houden: Somatiek, Cognitie,
Emotie, Gedrag en Sociale factoren. Het is bij deze patiënten extra van
belang om oog te hebben voor al die factoren.’

Huisartsen in opleiding
komen jammer genoeg
minder met complexe
patiënten in aanraking
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Tijdens de sessie op het congres krijgen huisartsen vooral praktische tips
mee. Hoe communiceer je met een patiënt die verwacht dat je met een
duidelijke medische oorzaak komt voor zijn klachten, terwijl die er niet
is? En in welke mate ga je uitgebreid onderzoek doen om lichamelijke
factoren uit te sluiten, als je vermoeden op SOLK erg sterk is? Hamad: ‘Als
je echt een behoorlijke verdenking op SOLK hebt, en er zijn geen
alarmsymptomen van iets ernstigs dat eraan ten grondslag kan liggen,
dan is het niet altijd raadzaam om iemand de medische molen in te
sturen. Als iemand bijvoorbeeld met vermoeidheidsklachten komt en na
de anamnese en lichamelijk onderzoek heb je geen aanwijzing voor een
lichamelijke oorzaak, dan mag je eigenlijk al de stap maken: wat is er
nog meer aan de hand op het gebied van emotie, cognitie of gedrag?’

Eigen ideeën durven loslaten

Een andere groep potentieel complexe patiënten, zijn migranten. De
manier waarop er met ziekte wordt omgegaan erover wordt gesproken,
kan per cultuur enorm verschillen. ‘Ook in de palliatieve fase is dat iets
om rekening mee te houden,’ vertelt Hamad. ‘Dat kan best een uitdaging
zijn, want daar hebben we geen kant-en-klaar protocol voor. Het is echt
meer dan alleen de taalbarrière die het lastig kan maken. Religie kan ook
een rol spelen. Maar buiten dat is zeker die laatste fase van iemands
leven heel persoonlijk, dus ook binnen dezelfde cultuur kan het per
persoon verschillen hoe iemand daarmee om wil gaan.’
Volgens Hamad is een open houding vanuit de arts hierin het belangrijkst: ‘Je moet je eigen ideeën over de palliatieve fase een stukje los
durven laten. Sta open voor ideeën van anderen. Soms is het bijvoorbeeld zo dat migranten niet gewend zijn om dingen heel direct te horen
van een arts. Dat doen we in Nederland wel: ‘Je hebt kanker en je zal
eraan overlijden.’ Maar sommige patiënten willen zelfs de diagnose niet
weten. Je hebt vanuit onze denkbeelden als arts de plicht om het wel te
noemen, maar je hebt tegelijkertijd de plicht om te luisteren naar de
wensen van je patiënt. Je hoeft echt niet overal in mee te gaan, maar een
nieuwsgierige en open houding kan al een hoop schelen. Het is wel
belangrijk om ook je eigen grenzen te bewaken, maar ga dan het
gesprek aan: ‘Ik ben niet gewend om het op deze manier te doen, maar
als u dat wil dan kunnen we daarover praten,’ bijvoorbeeld.’

Actieve opstelling

Een heel andere categorie complexe patiënten zijn de zogeheten ‘zorgmijders’. Mensen die wel op afspraak komen, maar vervolgens hun
medicatie niet nemen en niet bij vervolgafspraken komen opdagen.
Maar er zijn ook mensen die helemaal nooit komen, terwijl ze wel zorg

De huisarts
van morgen
nodig hebben. Hamad: ‘We krijgen als huisarts vaak telefoontjes van
bezorgde familieleden of kinderen: ‘Kom eens kijken bij mijn vader, want
het gaat niet goed met hem, maar hij wil niet naar de dokter.’ Wat doe je
dan? Vaak zegt de huisarts dan: ‘Als iemand hulp nodig heeft, dan moet
hij gewoon aan de bel trekken.’ Dan is zo iemand dus uit beeld, want die
gaat dat niet doen. Moet je dan ongevraagd op huisbezoek komen?
Moet je je actiever opstellen? Wat is je rol daarin als huisarts? Daar is ook
geen standaard voor. Hoe ga je nu met dit soort dingen in je dagelijkse
praktijk om? Het is van belang om ook hier nieuwsgierig te zijn. Waarom
zoekt of accepteert de patiënt geen hulp? Ga in gesprek zonder het zelf
voor de patiënt in te vullen.’

Ervaring opdoen met complexiteit

Een deel van de patiënten die een huisarts in zijn praktijk tegenkomt (of
die soms verborgen blijven) kan dus als complex worden aangemerkt.
Maar wat je volgens Hamad vaak ziet is dat huisartsen in opleiding
minder met dit type patiënt in aanraking komen. Hamad: ‘Soms is het de
huisarts die complexe patiënten liever niet uitbesteedt aan iemand met
minder ervaring, en soms is het de aios zelf die minder initiatief toont.
Maar ook andere zorgverleners die betrokken zijn bij een patiënt,
overleggen vaak liever met de huisarts zelf dan met de aanwezige
huisarts in opleiding. Dus hoe kun je als huisarts er nu voor zorgen dat je
je aios meer bij dit soort complexere patiënten betrekt? En hoe kan de
aios er zelf voor zorgen dat hij meer betrokken raakt? Want straks, in de
eigen praktijk, is er geen directe supervisie meer van een huisarts. Het is
belangrijk om zo veel mogelijk uit je opleiding te halen, om zo goed
mogelijk voorbereid te zijn voor als je straks zelfstandig aan het werk
bent. Maar ook voor de opleidende huisarts heeft het voordelen om te
kunnen sparren met de aios over lastige casuïstiek.’ 

HEMEN HAMAD is huisarts in opleiding aan
het Radboud UMC. Naast zijn opleiding is hij
betrokken bij het geven van onderwijs over
kwetsbare groepen in de gezondheidszorg,
op het Radboud en de Hogeschool Arnhem &
Nijmegen (HAN). Hemen is lid van de NHGCongrescommissie. Hij is betrokken bij de sessies:
‘Communiceren met patiënten met SOLK’,
‘Complexe palliatieve zorg bij migranten: een
wereld van verschil?’, ‘Zorgmijders, of mijden
dokters zorg?’, ‘Onuitstaanbaar Onverklaarde
Klachten: een uitdaging!’ en ‘Opleiden in
complexe ouderenzorg als uitdaging’.
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KADERHUISARTSEN

 Fijtje Koets

EXPERT-COLLEGA'S
Kaderarts Annet Wind, autoriteit in eerstelijns ouderengeneeskunde, weet hoe je met
complexe zorgvragen moet
omgaan: ‘Kijk verder dan de
domeinen waar de patiënt je
inzuigt met de klachten.’ Maar
de organisatorische praktijk is
weerbarstig. Daarom helpt haar
NHG-Expertgroep Laego om
landelijke en regionale barrières
weg te nemen.

Kaderhuisartsen,
Expertgroepen
en NHG
Kaderhuisartsen ondersteunen en
ontzorgen hun collega’s in de regio en
helpen zo de zorg minder complex te
maken. Zorggroepen doen vaak een
beroep op kaderhuisartsen als inhoudelijke experts. Zij zijn verenigd in twaalf
NHG-Expertgroepen, met ieder een
eigen aandachtsgebied. Doordat
kaderhuisartsen zowel regionaal als
landelijk opereren, kunnen zij een brug
slaan tussen praktijk en wetenschap.
Het NHG werkt graag samen met
kaderhuisartsen, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van nieuwe standaarden
en implementatieproducten, zoals
patiënteninformatie (Thuisarts.nl) of
het recentelijk verschenen handboek
voor laaggeletterden over COPD.
Samen maken we de zorg eenvoudiger.
Meer informatie over NHG-Expertgroepen en kaderhuisartsen vindt u
via nhg.org/expertgroepen
Kaderhuisartsen in uw regio vindt u
via chbb.nl
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A

nnet Wind heeft haar sporen verdiend
in eerstelijns ouderengeneeskunde: ‘Ik
werd uitgeloot voor de huisartsenopleiding, maar door onderzoekswerk kon je
destijds toch geplaatst worden. VU Amsterdam
begon net een onderzoek naar dementie. Ik
promoveerde uiteindelijk op eerstelijnsdiagnostiek van dementie en werkte mee aan de
eerste versie van de NHG-Standaard Dementie
uit 1991, nog voordat ik zelf huisarts was. Toen
werd ik alsnog huisarts en ik werk inmiddels
twintig jaar in een duopraktijk in Hoorn, met
veel plezier.’ Wind zette de NHG-kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde op die
startte in 2007 en was in 2009 medeoprichtster
van de Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen, Laego (speek uit
als ‘lego’), een van de NHG-Expertgroepen.

Uit je reflex

Wind stond aan de wieg van fundamentele
innovaties in de ouderenzorg: ‘De huisarts
kreeg in de jaren negentig steeds meer te
maken met dementie. Een eyeopener was voor
mij het boek Functionele geriatrie van Cees
Hertogh. Met zijn inzichten uit de revalidatiegeneeskunde verving hij denken in ziekten
door denken in levensdomeinen: somatisch,
functioneel, maatschappelijk, psychisch,
communicatief. Zijn SFMPC-model gebruiken
wij nog steeds. Wij dokters worden opgeleid
om te denken in ziektebeelden. Maar voor veel
aandoeningen zijn de behandelingsmogelijk-

heden beperkt en dan voel je je machteloos als
huisarts. Het is de kunst om uit die reflex van
denken in ziekten te komen en breder te kijken.
Daarbij kunnen wij kaderhuisartsen ouderengeneeskunde onze collega-huisartsen helpen.’

Achteroverleunen

Uit je reflex komen vergt achteroverleunen,
iets waar de daadkrachtige beroepsgroep van
huisartsen aan moet wennen. Wind: ‘Het is des
huisarts om de hele persoon te zien. Maar dat
moet je wel leren. Ik vind de titel van het
congres dan ook geweldig: ‘Relax, ’t is gewoon
complex’. Leun even achterover en bedenk: wat
speelt hier, wat is goede zorg? Dat puzzelen
op al die domeinen fascineert mij in ouderengeneeskunde. Als je maar verder kijkt dan de
domeinen waar de patiënt je inzuigt met de
klachten. Ik vind ouderen interessant, met hun
levenservaring en eigenwijsheid. Hoe gaan ze
om met tegenslagen; kunnen ze beperkingen
accepteren?’ Bij alle complexe zorgvragen kun
je meer bereiken met die brede blik. Wind:
‘Laatst had ik een oudere patiënt met
gewrichtsklachten. Vaak lijkt dat artrose of
fibromyalgie, maar het kan van alles zijn. Ik
probeer dan functioneel te denken, samen met
de patiënt boven water te krijgen wat voor hem
of haar belangrijk is, en persoonlijke doelen te
stellen bij een onzekere diagnose.’

Kaderartsen maken
het werk van
collega-huisartsen
makkelijker
Bij functioneel denken komt meer kijken dan
een andere houding aanleren. Aandacht voor
het functioneren van patiënten met complexe
zorgvragen vergt organisatorische aanpassingen, erkent Wind: ‘Personele onderbezetting
en onderwaardering, financiële schotten en
achterblijvende ICT voor informatie-uitwisseling belemmeren de zorg voor ouderen. Bij
complexe zorg in het algemeen staan te star
hanteren van richtlijnen en onvoldoende toegesneden financiering de samenwerking in de
weg.’

ANNET WIND is kaderhuisarts en landelijk
expert eerstelijns ouderengeneeskunde.

Experts en doeners

Ook met die organisatorische drempels helpen
de NHG-Expertgroepen, door kaderhuisartsen
te verenigen: ‘De landelijke NHG-Expertgroepen voeden met hun kennis de kaderhuisartsen, die weer regionaal vraagbaak zijn voor
huisartsen. Kaderhuisartsen zijn doeners.
Ze maken het werk van de collega-huisartsen
in hun regio makkelijker. Ze zijn bekend met
ketenzorg zoals diabetes en CVRM, maar ze
doen veel meer, zoals scholing ontwikkelen en
geven, een regionale infrastructuur uitbouwen
door samenwerkingsafspraken met andere
partijen, en door huisartsen wegwijs te maken
in die infrastructuur.’
En dat heeft succes: ‘Veel zorggroepen faciliteren hun kaderhuisartsen. Kaderhuisartsen
GGZ werken samen met gemeenten, poh’sggz en ggz-instellingen, kaderhuisartsen
palliatieve zorg met thuiszorg, hospices en
ziekenhuizen.’ Wind zelf stopt binnenkort met
het opleiden van kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde. Zo heeft ze meer tijd om zelf
als kaderhuisarts in haar eigen regio, WestFriesland, te helpen met zorginnovatie en
consultatie. 
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TIPS & TRICKS

Kennismaken?
Kom eens bij ons
op de koffie.
Marrit Willemsen
Corporate Recruiter HumanTotalCare

Persoonsgerichte zorg
voor patiënten met
complexe problematiek
Hoe kunnen we als huisarts patiënten met complexe problematiek het beste
ondersteunen? Hoe krijgt elke patiënt de optimaal passende zorg? Persoonsgerichte zorg is daarvoor het sleutelwoord: zorg die het potentieel van elke
patiënt maximaal ontsluit. Door bijvoorbeeld met hulp van de gesprekskaart
hiernaast, inzicht te krijgen in het leven en de prioriteiten van de patiënt,
begrijpelijke informatie die aansluit bij de behoefte en vaardigheden van de
(ook laaggeletterde en anderstalige) patiënt, goede gespreksvoering en door
een toegankelijke praktijk en samenwerking met anderen dicht bij huis, voor
al die vragen die de huisarts niet kan oplossen. Om huisartsen op dit gebied
te trainen en ondersteunen heeft het programma Persoonsgerichte zorg van
het NHG samen met Pharos, het kenniscentrum gezondheidsverschillen, een
Menukaart Persoonsgerichte Zorg ontwikkeld. Zie: pharos.nl/kennisbank/
menukaart-persoonsgerichte-zorg/
Alle relevante trainingen, checklists en sites voor begrijpelijke patiënteninformatie staan hier overzichtelijk bij elkaar. 

Samenwerken begint
bij jezelf

Bedrijfsarts zijn is zoveel meer dan je

Bij HumanTotalCare werken we vanuit de

denkt. Naast prettige werktijden en veel

merken HumanCapitalCare, ArboNed, Mensely

tijd per cliënt, kent het vak veel variatie en

en Focus aan een gezonder en vitaler werkend

combineert het medische kennis met een

Nederland. Als bedrijfsarts bieden we je veel

bedrijfskundige blik.

extra ontwikkelmogelijkheden en ruimte om
binnen meerdere bedrijfsonderdelen ervaring
op te doen. Wij nemen daarbij jouw doelen en
ambities als uitgangspunt.
Ik nodig je van harte uit voor een kop koffie om
kennis te maken. Bel 06 245 046 78 of stuur een
Groen: pms 354
Blauw: pms 288

e-mail naar m.willemsen@humantotalcare.nl
en we maken een afspraak!

Groen: C90, M0, Y95, K0
Blauw: C100, M84, Y33, K17
Lettertype: DTL Prokyon ST
medium + 0,7 lijncontour

Er wordt veel van je verwacht
als huisarts. Goede medisch
inhoudelijke kennis, goede
kennis van het sociale netwerk,
goede samenwerking met dit
netwerk en als het even kan wil
je ook nog plezier in je werk
hebben en houden. Dit alles in
een tijd waarin steeds meer
taken op het bordje van de
huisarts komen. Vaak lossen we
dit als huisartsen op door steeds
harder te gaan werken en meer te
gaan doen. Het is de vraag of dit
verstandig is.
In Woudschoten is een nieuwe
kernwaarde benoemd: ‘gezamenlijk’. Concreet houdt dit in dat
huisartsen samenwerken met
andere zorg- en hulpverleners
om passende zorg te leveren.
Dit samenwerken is nu al
belangrijk en zal in de toekomst
nog veel belangrijker worden.
Aandachtspunt bij samenwerken
is dat we onszelf grenzen stellen.
We bieden medisch generalis-

tische zorg, dus geen schuldhulpverlening, sociaal werk en
psychologische hulp. En we
moeten ons toegankelijk
opstellen voor zowel patiënten
als voor collega’s uit de eerste
en tweede lijn. De ervaring
leert dat goede samenwerking
staat of valt met een gedeelde
visie, elkaar kennen en regie.
Tijdens het congres komen al
veel praktische voorbeelden
aan bod. Als u zich nog verder
wilt verdiepen, kijk dan eens
op profclass.nl 

SAMENWERKEN B
IJ DE ZORG
VOOR KWETSBAR
E OUDEREN THUIS

Kwetsbare thuiswo
nende ouderen vrage
n veel zorg van de hu
arts, maar vrijwel alt
isijd zijn er ook ande
re zorgverleners bij
betrokken. Om met
elkaar goede afsprak
en te maken over de
invulling van die zo
rg is een handreikin
g beschikbaar in de
van een 6-stappenpl
vorm
an. Het 6-stappenpla
n beschrijft wat
persoonsgerichte, pr
oactieve en samenha
ngende zorg en
ondersteuning voor
thuiswonende kwets
bare ouderen inhou
en richt zich specifi
dt
ek op zeer kwetsbare
thuiswonende oude
bij wie sprake is van
ren
multidomein problem
atiek en/of duidelijk
kwetsbaarheid. Per
e
stap worden instrum
enten, werkwijzen en
methodieken aang
ereikt die helpen om
afspraken te maken
Het stappenplan is
.
te vinden op:
beteroud.nl/lokaalsamenwerken/han
dreikingkwetsbare-oudere
n-thuis 

www.humantotalcare.nl
Outline: Blauw pms 288
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VOORUITBLIK

 Anouk van Westerloo

Save the date!

11.12.2020
Den Bosch

NHG-Congres 2020

Over e-health als
aanvulling op de huisartsenzorg
Terwijl het NHG-Congres 2019 nog moet aanvangen, zijn de voorbereidingen voor het Congres in 2020
al in volle gang. De commissie is compleet en de werktitel geformuleerd: ‘De praktijk van de toekomst’.
Voorzitter van de Congrescommissie 2020 is Niels Chavannes, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde. E-health is de rode draad van het congres van volgend jaar.

‘O

nderdeel van hoe ik mijn leerstoel
inkleed is dat e-health geen doel op
zich is, maar een middel. Een manier
om tot nieuwe vormen van praktijkvoering te
komen. Dus digitale zorg waar dat effectief en
gewenst is, maar geen science fiction en
toepassingen die bestaande processen alleen
maar ingewikkelder maken. En dat gebeurt
helaas. Er zijn ontzettend veel huisartsen die
tegen problemen aanlopen wanneer er
innovaties worden losgelaten op hun praktijk.
Vaak is er dan niet goed gekeken naar de
klinische toepasbaarheid van gadgets. En dat is
jammer, want nieuwe ontwikkelingen moeten
de praktijk faciliteren, niet frustreren.

National e-health Living Lab

NIELS CHAVANNES is huisarts en

hoogleraar huisartsgeneeskunde
met de leerstoel ‘e-health-toepassingen in disease management’
aan het LUMC. Hij is oprichter van
het National e-health Living Lab
en tevens voorzitter van de
NHG-Congrescommissie 2020.
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Er zijn meer dan 325.000 gezondheidsapps
in omloop. En van veruit de meeste is niet
vastgesteld of ze ook doen wat wordt beweerd.
Om het kaf van het koren te scheiden, is er
goed wetenschappelijk onderzoek nodig naar
al deze toepassingen. Daarom is het National
e-health Living Lab (NeLL) in het leven
geroepen. Het doel van NeLL is om alleen
toepassingen die aantoonbare meerwaarde
hebben, toe te laten en aan te bevelen voor
implementatie. In nauwe samenwerking met
nationale en internationale stakeholders
binnen de zorg en de technologie werken we
aan het ontwikkelen, valideren en implementeren van wetenschappelijk onderbouwde
e-health-toepassingen. Er is namelijk tot nu
toe wereldwijd geen enkele instantie die zich
hiermee bezighoudt. Op e-health-gebied leven
we een beetje in het Wilde Westen.

National
e-health Living
Lab: nell.eu

Veel onzin te koop

Vaak zie je na een snelle eerste schifting al dat
een bepaalde toepassing pure kwakzalverij is,
of duidelijk commercieel. Er bestaat bijvoorbeeld een app (die inmiddels uit de appstore is
verwijderd) die beweert dat je je bloeddruk
kunt meten door je smartphone tegen je
borstbeen te houden. Zo’n app valt al snel door
de mand, omdat het aantoonbaar onmogelijk

Op e-health-gebied
leven we een beetje in
het Wilde Westen
is wat wordt beweerd. Maar er zijn ook
slimmere, dubieuzere apps te verkrijgen. Denk
aan apps die claimen dat ze Alzheimer kunnen
voorkomen door sudoku’s aan te bieden. Daar
is geen bewijs voor. En het bewijs dat wordt
aangevoerd, heeft klinisch irrelevante
uitkomsten. Een kritische wetenschapper prikt
daar doorheen. Maar voor leken - en voor
beleidsmakers - is het vrijwel onmogelijk om
onderscheid te maken tussen wat wel en niet
werkt. En dat is niet alleen een kwestie van
geldklopperij, het kan ook echt gevaarlijk zijn,
in die zin dat mensen misschien stoppen met
medicatie als zij door een misleidende app
misinformatie krijgen over hun gezondheid.
Vanuit NeLL zijn we dan ook op Europees
niveau bezig om regels af te spreken over
health-apps.

Meest veelbelovende markt

E-health is op dit moment de meest veelbelovende markt. Daar springen tienduizenden
bedrijven bovenop, die allemaal een stukje van
de taart willen bemachtigen. Er is een enorme
vlucht gaande richting digitalisering, niet
alleen in de zorg maar op alle gebieden. En
helaas zijn er veel meer projecten die mislukken, dan dat er pareltjes uit voortkomen. Maar
die pareltjes zijn er wel! Het tragische is alleen
dat die wat minder hard op de trom slaan.
Vaak zijn de beter onderbouwde apps ontwikkeld door wetenschappers of artsen, die
niet zo goed zijn in design of marketing. Het
ziet er minder gelikt uit en de gebruiksvriendelijkheid blijft achter. Soms zijn het ook apps
die worden ontwikkeld tijdens een wetenschappelijk project, bijvoorbeeld over leefstijlverbetering, die bewezen werken. Maar zodra
het project ten einde is, wordt de app niet meer
ondersteund.

Simpel is beter

Tijdens het NHG-Congres 2020 willen we juist
die pareltjes een podium geven. Ook verzekeraars kunnen een grote positieve rol spelen als
zij juist de wetenschappelijk onderbouwde
toepassingen zouden omarmen. En het goede
nieuws is dat het allemaal niet veel hoeft te
kosten. Het beste voorbeeld vind ik de
stoppen-met-roken-apps. Als die goed
geïndividualiseerd worden aangeboden, als

mensen zich herkennen in het profiel, dan
verdubbelt dat de stopkans. Zo’n app kost
misschien een dubbeltje, en daar krijg je
ongelooflijk doelmatige zorg voor terug. De
beste evidence bestaat overigens voor de
meest simpele toepassingen. Vergeet robots,
operaties op afstand en drone-achtige
toestanden. Maar neem bijvoorbeeld beeldbellen bij chronische patiënten. Niet in plaats
van, maar als aanvulling op de zorg. En de
digitale recepten die inmiddels gangbaar zijn.
Hoeveel problemen waren er niet met
onleesbare doktershandschriften die nu
verleden tijd zijn?

Nieuwe ontwikkelingen
moeten de praktijk
faciliteren, niet frustreren

Vertrouwen in digitale toepassingen

Er heerst (begrijpelijkerwijs) onder huisartsen
enig wantrouwen ten opzichte van digitale
vernieuwingen. Een soort ingebakken moedeloosheid onder vakbroeders. Dat komt door
allerlei slechte voorbeelden en toch ook wat
angst voor werkdrukverhoging. Mijn hoop is
dat artsen na het NHG-Congres 2020 naar huis
gaan met een hernieuwd vertrouwen in
digitale toepassingen, die onafhankelijk zijn
geëvalueerd en juist van meerwaarde zijn voor
de praktijk. Tegelijkertijd willen we laten zien
dat de discussie nooit voorbij is en dat ieders
mening wordt gewaardeerd. Daar worden we
allemaal slimmer van. We hopen dus op een
positief ingesteld maar kritisch publiek!’ 
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Z o werkt u
aan kwaliteit

in de huisartsenzorg

Het NHG bundelde de kwaliteitsvisie
van de landelijke koepelorganisaties
InEen, LHV en NHG met beroepsrichtlijnen en wet- en regelgeving, en
vertaalde dit naar vijf pijlers.

Opleiden tot huisarts

Goede huisartsenzorg begint al bij de universitaire opleiding
Geneeskunde en de specialisatie tot huisarts. Hier leert u hoe u
samen met de patiënt bepaalt wat goede zorg is.

Werken als huisarts

U ontwikkelt uzelf door de ervaring die u opdoet wanneer
u zorg levert aan patiënten in de dagelijkse praktijk en
tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten.

Help ons ook wetenschappelijk onderzoek hiernaar mogelijk te maken
en doneer via onze website www.fondsalledaagseziekten.nl

Feedback
ophalen & nascholen

advertenties

NHG-Praktijkkaarten

Infectiepreventie in uw praktijk?

Samen leren – door intervisie, intercollegiale toetsing, zelfevaluatie, feedback van patiënten en deze te spiegelen aan collega’s
– vormt het hart van het kwaliteitsdenken. Met nascholing houdt
u uw medische vakkennis actueel en traint u vaardigheden als
het organiseren van de praktijk, communicatie en samenwerking.

Herregistreren

De 5-jaarlijkse herregistratie in het RGS-register is de
bevestiging dat u voldoende bent opgeleid, genoeg
uren als huisarts heeft gewerkt, heeft gereflecteerd door
feedback te verzamelen en nascholing heeft gevolgd.

10% EXTRA
LEDENVOORDEEL

5 NHG-Praktijkkaarten

+ Handhygiëne
+ Gebruik persoonlijke
beschermingsmaatregelen
+ Aan- en uittrekken niet-steriele
handschoenen
+ Reiniging-desinfectie-sterilisatie
medisch instrumentarium
+ Afvalbeheer huisartsenpraktijk

Bestel tot 31 december 2019 extra
NHG- Praktijkkaarten met korting.
Ga naar nhg.org/winkel en
gebruik de kortingscode
PKMEV10.

Inzicht geven

Als u actief werkt aan kwaliteit, dan mag u daar trots op zijn. De
belangrijkste resultaten en de weg ernaartoe kunt u delen in
gesprekken met patiënten, collega’s en andere belanghebbenden. Kwaliteit maakt u zichtbaar met een kwaliteitsjaarverslag of
praktijkcertificering.

VOORDELEN
overzichtelijke schema’s
duidelijke tekeningen
vocht- en warmtebestendig
scheuren niet
inclusief handig ophangsysteem
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Werk aan kwaliteit en ontdek de praktische hulpmiddelen, zoals een stappenplan en diverse formats, op

www.nhg.org/kwaliteit

Bekijk de beschikbare ondersteuning voor uw situatie en geef uw mening op www.nhg.org/kwaliteit
Deze visualisatie is een initiatief van het NHG en is in lijn met de gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg (2019) van InEen, LHV en NHG.
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NHG-Evenementen 2020 - 2021


EQuiP conferentie
NHG-Wetenschapsdag

8 - 9 mei 2020

Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
NHG-Congres
WONCA Europe

29 juni 2020

Domus Medica Utrecht

3 december 2020

Domus Medica Utrecht

11 december 2020

1931 Congrescentrum Den Bosch

7 - 10 juli 2021

RAI AMSTERDAM

19 juni 2020
			







Schola Medica Utrecht
Maastricht School of Management
in samenwerking met UMC Maastricht

NHG-CONGRESCOMMISSIE BEDANKT!
CONGRESCOMMISSIE 2019

François Schellevis

Tot in 2020!

SUPERGEZOND
AANBOD!

NHG-Congres 2020:
1931 Congrescentrum, Den Bosch

Als beginnend huisarts kun je wel wat onder-

CONGRESVOORZITTER 2019

Namens het
NHG dank voor
uw aanwezigheid.
V.l.n.r. boven: Annet Wind, Loes van Bokhoven en Eldine Oosterberg. V.l.n.r. beneden: Hemen Hamad,
Dorien Cohen Stuart en François Schellevis. Niet op de foto: Nynke van Dijk, Maria van den Muijsenbergh,
Bram Sprij en Linda Timmer.

E

en congres voor en door huisartsen, dat is het
doel van het NHG-Congres. Ook dit jaar zijn
we hierin weer goed geslaagd.
De NHG-Congrescommissie heeft opnieuw een
actueel programma samengesteld waarbij
complexe zorgvragen, niet alleen in theorie de
revue passeren, maar waarbij deelnemers ook
praktische handvatten, ideeën en inzichten
ontvangen om in te kunnen zetten in de eigen
praktijk.

De NHG-Congrescommissie bestaat uit een
dwarsdoorsnede van de huisartsen in Nederland.
Al in 2018 zijn zij van start gegaan om het
onderwerp voor 2019 tijdens het Congres in
Den Haag te kunnen presenteren. Er is gewikt
en gewogen over de onderwerpen, en over welke
sprekers daar het best bij passen. Een intensief
proces, waar veel tijd en energie in is gestoken
naast de drukte in de praktijk. Het NHG bedankt
dan ook al deze enthousiaste congresleden voor
hun waardevolle bijdragen aan deze dag. 

COLOFON
Dit magazine is een speciale,
eenmalige uitgave t.b.v.
het NHG-Congres 2019.
REDACTIE
Beatrice Keunen
Fijtje Koets
Patrick Marx
Tanja Veenstra
Anouk van Westerloo

BEELDREDACTIE
Margot Scheerder
BUREAUREDACTIE
Marina Kopier
Edward Wortman
Esther Zwart
CONGRESCOMMISSIE
Loes van Bokhoven
Dorien Cohen Stuart
Nynke van Dijk
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Hemen Hamad
Maria van den Muijsenbergh
Eldine Oosterberg
François Schellevis
(voorzitter)
Bram Sprij
Linda Timmer
Annet Wind

ONTWERP & VORMGEVING
Nicolien van der Gugten
DRUKKERIJ
Xerox Nederland

NET AFGESTUDEERD? WORD NU EEN JAAR
LANG LID VAN HET NHG VOOR MAAR 299,-

steuning gebruiken. Daarom kun je nu extra

voordelig lid worden van het NHG. Voor maar 299,heb je toegang tot een volwaardig lidmaatschap.
Ga gelijk naar nhg.org/starters Zo geregeld!

• Lidmaatschap van 804,- voor 299,-*
• 12 keer tijdschrift Huisarts & Wetenschap
• Voorrang én 25% korting bij het NHG-Congres
• Gratis specifieke PIN’s & instructiefilms
• 30% korting in de webwinkel
• Werk mee aan de wetenschappelijke
ontwikkeling van het vakgebied

•

En nog veel meer!

ADVERTENTIEVERKOOP
Congress by design
UITGEVER
Nederlands Huisartsen
Genootschap
* gebaseerd op categorie 4 uit het NHG contributiemodel 2019

JE
PARTNER
IN DE
PRAKTIJK

- advertentie -

Ontdek wat ons
netwerk voor de
zorg kan doen.
Digitalisering heeft alles in zich om de zorgsector vooruit te helpen.
Om medewerkers te ontlasten, regie van cliënten te versterken
en preventie te verbeteren. Maar hoe pakt u dat aan?

Ontdek het in onze Digital Dutch Xperience
Maak nu een afspraak op kpn.com/health

