Interview met Jako Burger, strategisch hoogleraar Promoting personalised care in clinical practice guidelines

“Het fundament van mijn leerstoel is persoonsgerichte zorg ondersteund door richtlijnen”
Werken volgens richtlijnen en persoonsgerichte zorg bie-

stoel vervuld, in het kader waarvan hij een belangrijke rol

den sluiten elkaar niet uit, stelt hoogleraar Jako Burgers. Ze

heeft gespeeld in de ontwikkeling én de implementatie van

kunnen elkaar juist versterken, als de huisarts in het ge-

richtlijnen. Hij heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan

sprek met de patiënt zijn kennis uit de richtlijnen gebruikt

het rond maken van de kwaliteitscirkel in de huisartsgenees-

om samen met die patiënt tot gedeelde besluitvorming te

kunde, maar in 2000 is hij algemeen hoogleraar geworden en

komen over de zorg die moet worden geboden.

is de leerstoel in het slop geraakt. De gedachte was om daar
weer nieuw élan aan te geven en met dit nieuwe hoogleraar-

Jako Burgers werd op 2 juni 2016 benoemd tot strategisch

schap de brug te slaan tussen richtlijnen en praktijk. Nu lij-

hoogleraar Promoting personalized care in clinical practice guidelines.

ken het volgen van richtlijnen en het leveren van persoonsge-

Naast huisarts is Burgers ook hoofd van de afdeling Richt-

richte zorg soms strijdig aan elkaar.”

lijnontwikkeling & Wetenschap van het NHG. Op vrijdag 16
juni aanstaande houdt hij om 16.30 uur zijn inaugurele rede
onder de titel ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contra-

Het NHG heeft die richtlijnen – de standaarden – toch juist
ontwikkeld om de huisartsen te ondersteunen in hun werk?

dictie of paradox?’. De strategische leerstoel (0,2 fte) is onder-

“Zeker, en dat was ook nodig. In de loop der jaren zagen we de

gebracht bij de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Univer-

ontwikkeling dat de druk om de patiënt naar een medisch

siteit Maastricht, onderdeel van de School for Public Health

specialist te verwijzen steeds groter werd. Met als gevolg dat

and Primary Care (CAPHRI). Inbedding in CAPHRI geschiedt

de huisarts alleen een poortwachter was en niet langer een

binnen het programma ‘Promoting Health and Personalized

zelfstandig behandelend arts. We hebben in reactie daarop

Care’ waarvan professor Hein de Vries (vakgroep gezond-

de standaarden ontwikkeld om te laten zien dat de huisarts

heidsbevordering) en professor Trudy van der Weijden (vak-

ook heel goed in staat was om behandelingen binnen de
huisartsenpraktijk te houden

groep huisartsgeneeskunde)
de programmaleiders zijn.
Zowel CAPHRI als het NHG
kunnen zich met deze leerstoel proﬁleren door het ontwikkelen en stimuleren van
onderzoek en scholing op het

“Het Calimerogevoel van de huisarts
is mede dankzij de NHG-Standaarden
verdwenen.”

gebied van richtlijnen en de
toepassing daarvan op de in-
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en dus niet door te verwijzen
naar de tweede lijn. Dat begon met de standaard voor
diabetes, toen kwam anticonceptie, enkeldistorsie,
urineweginfectie en ga zo
maar door. We hebben heel
veel mooie onderwerpen ge-

dividuele patiënt.

vonden die ons in staat stelden ons vak neer te zetten, en

Burgers is ook actief in het internationale Guidelines Internatio-

huisartsen een handvat te bieden om patiënten te laten zien

nal Network voor internationaal overleg over richtlijnontwik-

wat ze voor hen kunnen betekenen. De ontwikkeling van die

keling en hij heeft in het buitenland gewerkt. “Daarvan heb

standaarden leidde vanzelfsprekend tot literatuuronderzoek,

ik geleerd hoe goed we het hier in Nederland doen”, zegt hij.

dat zich verdiepte tot evidence based medicine en dat de

“Het buitenland kijkt jaloers naar hoe we hier de eerstelijns

huisartsen tot voorlopers maakte op het gebied van evidence

gezondheidszorg hebben opgezet, hoe we de huisartsoplei-

based richtlijnontwikkeling. Zo ontstond communis opinio

ding hebben vormgegeven en hoe groot de belangstelling on-

over richtlijnontwikkeling, waarvan ook de medisch specia-

der studenten is om voor het huisartsenvak te kiezen. We zijn

listen veel voordeel hebben gehad. De huisarts is mede dank-

een beetje gewend om te klagen over onze eerste lijn, maar

zij de NHG-Standaarden een zelfstandig specialist geworden

die is juist heel erg sterk.”

en zijn Calimerogevoel is daardoor verdwenen.”

Tegen welke achtergrond is dit hoogleraarschap tot stand
gekomen?

Maar: dit bleef niet zonder gevolgen.

“De missie van het NHG is de wetenschappelijke gefundeerde

bruik van richtlijnen als basis voor het werk werd snel over-

uitoefening in de huisartsgeneeskunde te bevorderen. Richt-

wonnen. Maar nu zijn er heel veel richtlijnen, misschien wel

lijnontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol, maar ook

te veel, en er zijn bovendien externe partijen – zorgverzeke-

de ontwikkeling van wetenschapsbeleid en de nationale taak

raars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Tuchtcollege

om onderzoek en onderwijs te faciliteren. Voor dit laatste

– die zijn ze gaan gebruiken voor zorginkoop, toezicht en

vervult het NHG een brugfunctie tussen de acht faculteiten

tuchtrecht. Ze dienen dus meer doelen dan alleen het veld

in ons land. In de jaren negentig heeft Richard Grol een leer-

ondersteunen en dat wekt nieuwe weerstand. Aan de ene

Huisarts & Wetenschap

“De aanvankelijke weerstand van huisartsen tegen het ge-
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die beweging en haar gedachtegoed omarmd. De vervolgstap
is dat we moeten waken voor versnippering. Naast HRMO,
het NHG en de LHV, hebben we ook nog InEen en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Voor externe partijen,
maar ook voor
onze eigen huisartsleden, is het
vaak onduidelijk
wie het aanspreekpunt is op

“Richtlijnen moeten voor de huisarts een
hulpmiddel zijn voor zijn handelen.”

bepaalde dossiers.
Misschien is een
koepel zoals de
Federatie Medisch Specialisten zo gek nog niet. Dan kun je
samen een vuist maken met als gemeenschappelijk doel het
steunen en versterken van huisartsen en huisartsorganisaties in ons zorgsysteem.”

U benadrukt in uw oratie dat de vraag wat goede zorg is vooral
in de spreekkamer moet worden beantwoord, in het gesprek
tussen de huisarts en patiënt, met als basis de kennis die de
huisarts vanuit de richtlijnen heeft. Weten we voldoende hoe
huisartsen en patiënten in die spreekkamer met de kennis uit die
richtlijnen omgaan?
“Nee, wat er in die interactie gebeurt weten we nog niet zo
goed. Daarin wil ik met deze leerstoel meer duidelijkheid creeren. En daar zit ook een onderwijscomponent aan. Studenten worden opgeleid in wat ze moeten doen, terwijl de prakkant zien we nu huisartsen die er heel consciëntieus mee

tijk persoonlijke afstemming vereist door samen met de

omgaan, maar aan de andere kant ook huisartsen die zeggen:

patiënt een afweging te maken. Richtlijnen kunnen daarbij

‘Ik weet wat goed is voor mijn patiënten en mijn patiënten

als basis worden gebruikt omdat deze zijn opgesteld op grond

zijn tevreden, laat mij dus.’ De leerstoel is bedoeld om weer

van de combinatie van literatuur, professionele expertise én

terug te keren naar het kader van de huisartsgeneeskundige

patiëntervaringen. In de praktijk gaat het om dezelfde com-

zorg waarin richtlijnen een hulpmiddel zijn voor de huisarts

binatie waarbij de richtlijn als bron van kennis wordt gehan-

om zijn behandelbeleid te bepalen én om aan de patiënt diens

teerd. Te eenzijdig naar de richtlijn kijken leidt tot kookboek-

keuzemogelijkheden hierin te laten zien. Dit sluit aan bij de

geneeskunde. Alleen op je professionele expertise varen kan

beweging van het NHG die al in gang is gezet om in de richt-

je blind maken voor andere inzichten. En aan patiëntervarin-

lijnen de informatie te bieden die nodig is om tot gedeelde

gen zit ook een grens. Patiënten kunnen bijvoorbeeld geen

besluitvorming te komen. En het sluit aan bij de beweging

behandeling eisen die aangetoond ineffectief is. Het gaat dus

van ‘Het Roer Moet Om’. Huisartsen hebben hiermee – op een

om de dialoog met de patiënt in de praktijk op basis van de

manier die respect afdwong – aandacht gevraagd voor het

beschikbare kennis en ervaring. Het bevorderen van per-

doorslaan in het volgen van richtlijnen en het verantwoor-

soonsgerichte zorg ondersteund door richtlijnen, dat is het

ding aﬂeggen op basis daarvan. Het NHG en de LHV hebben

fundament van de leerstoel.” [FvW]
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