collega te kijken of om de professionele samenvatting op te vragen.’
Zag u ook overeenkomsten tussen Aruba en Nederland? ‘De
huisartsen op Aruba zijn net als die in Nederland goed in het
aanmaken van episodes, maar slecht in het sluiten daarvan. Zo
blijven er veel niet-actieve episodes openstaan, bijvoorbeeld
zwangerschapsepisodes. Deze moet je na de partus sluiten en
dan hernoemen als episode “Bevallen en levend geboren”. Doe je
dat niet dan blijft zwangerschapsepisode levenslang doordraaien. Vrouwen van 70 kunnen dan bij een medicatiecontrole te horen krijgen: mevrouw, u bent zwanger. Op Aruba heb ik met de
huisartsen de test gedaan door een protocol te maken van de
episode zwangerschap in combinatie met het criterium boven de
45 jaar, daar kwamen ongeloofwaardig lange lijsten uit.’
Wat zou de Nederlandse huisarts van zijn Arubaanse collega
kunnen leren? ‘Wij lopen snel te klagen als iets niet werkt. Zo is
iedereen gelijk in rep en roer als het HIS een half uurtje uitvalt.
Dat is daar helemaal niet, ze zijn daar veel relaxter. Als bijvoorbeeld een patiënt veel te laat komt, is het “So what?”. Ze noemen het niet voor niets ‘one happy island’. Na terugkomst heb ik
een maandlang mijn best gedaan om die mentaliteit vast te houden.’
Wat zijn de vervolgstappen? Aan het einde van de tweede training heb ik aan de huisartsen gevraagd wat hun wensen zijn en
hoe ik daarbij kan helpen. Ze wilden graag digitale uitwisseling
met de medisch specialisten, apothekers en laboratoria. Ik heb
deze wens uitdrukkelijk genoemd in mijn evaluatierapportage
aan de ITP. Een andere grote wens is de mogelijkheid om de dossiers van elkaars patiënten te kunnen inzien. Ik heb daarom aan
Promedico geadviseerd ervoor te zorgen dat de huisartsen op
Aruba na het inloggen in het dossier van een collega, alleen de
informatie achter de knop “Afdrukken visitekaart” kunnen inzien.
Dat is namelijk exact dezelfde informatie die wij in Nederland
krijgen als we een dossier opvragen via het LSP.
Momenteel ben ik in contact met Saba en Sint Eustatius om daar
dezelfde trainingen te gaan geven. Het gaat dan in totaal om elf
huisartsen, die allemaal Promedico gebruiken. Zij zijn in overleg
met de zorgverzekeraar over eventuele vergoeding van de kosten.
De huisartsen van Aruba vroegen of ik in 2019 wilde terugkomen. Dat is wel heel erg snel, maar één keer in de twee tot
drie jaar een opfriscursus vind ik geen overbodige luxe. En het is
ook een goed middel om de druk op Promedico te houden voor
het honoreren van de wensen van de Arubaanse huisartsen.’

‘OP ARUBA IS MISSCHIEN
WEL 40% VAN DE HUISARTSEN
MINDER DIGITAALVAARDIG’
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Regel de
JOVIAAL
Volgens de uitkomsten van Woudschoten willen wij als beroepsgroep de verantwoordelijkheid
voor de ANW-zorg behouden.
Menig praktijkhouder vindt de
diensten echter te belastend en
verkoopt deze deels aan waarnemers. Niet alle aangeboden
diensten worden ingevuld, vooral
tijdens vakanties en in de krimpregio’s. Hoe gaat dit samen?
Het is het probleem van de
praktijkhouders, omdat zij een
dienst moeten doen die zij niet
willen doen. Het is een vraagaanbodkwestie. Er zijn meerdere
opties om dit op te lossen: de
ANW-zorg toch afstoten, het aantal
patiënten tijdens ANW terugdringen, de diensten aantrekkelijker
maken, alle huisartsen samen
verantwoordelijk maken voor de
diensten of een combinatie van
deze mogelijkheden.
Gedeelde verantwoordelijkheid is
niet de oplossing. Gedeeld klinkt
mooi, maar verschuift het probleem. De verplichting voor de ene
groep, komt bij de verplichting
voor de andere groep terecht. Heel
veel diensten, zo niet de meeste
(vooral in de nacht), worden juist
al door waarnemers gedaan. En
gaat deze gedeelde verantwoordelijkheid dan ook gelden voor de
dagzorg? Zodat waarnemers
inspraak krijgen in praktijken en
delen in de jaarwinst?
Waarschijnlijk niet.

ANW-zorg
met olie
Huisartsen kiezen bewust voor het
voeren van een eigen praktijk, met
de bijbehorende grote verantwoor
delijkheden en diensten, waar con
tinuïteit en zeggenschap tegenover
staan. Het waarnemerschap is
(meestal) ook een bewuste keuze,
met onzekerheid, beperkte conti
nuïteit van zorg en onregelmatig
heid, waar vrijheid tegenover staat.
Door deze vrijheid te beperken
komen wij als collega’s tegenover
elkaar te staan, terwijl we elkaar
juist moeten aanvullen. De prak
tijkhouder is verantwoordelijk
voor de ANW-zorg (die de meeste
praktijkhouders ook willen behou
den) en de waarnemer zorgt er
voor dat de praktijk blijft draaien
als de praktijk groeit of de praktijk
houder niet aanwezig is, en verlicht
de last van de diensten, leert daar
mee het vak in de volle breedte en
neemt een praktijk over, indien
gewenst. De waarnemer als
smeerolie van het h
 uisartsenvak.
Het kan helpen om het verplichte
aantal diensten per waarnemer
jaarlijks via de herregistratie
omhoog te brengen, maar laat de
waarnemer zelf bepalen waar en
wanneer. Om dit te sturen kan de
aantrekkelijkheid van bepaalde
diensten op allerlei manieren
worden vergroot. Hiermee wordt
de olie wat vloeibaarder en loopt
de motor beter.

Optie 2: beperk het aantal
patiënten. Een groot deel van de
patiënten komt op de HAP omdat
er overdag te weinig tijd wordt
ingepland. Verbeter dus de voor
waarden voor de dagpraktijk:
langere consulten, realistische
agendaplanning en tijd voor uitleg
en scenariodenken met duidelijke
uitleg. Zorg zo snel mogelijk dat de
patiënt digitale toegang heeft tot
de PGO (Persoonlijke Gezond
heidsOmgeving), met integratie
van thuisarts en
MoetIkNaarDeDokter, waarbij
persoonlijke als-dan-scenario’s
gedocumenteerd worden,
patiënten meer verantwoorde
lijkheid kunnen nemen en inzicht
hebben in de logistieke processen.
Optimaliseer de triage met behulp
van ICT. Hierdoor kunnen veel
mensen thuis blijven en in
sommige gevallen juist direct door
de ambulance opgehaald worden.
Doe dit met behulp van
beeldbellen, digitale
gepersonaliseerde vragenlijsten per
ingangsklacht, die gekoppeld zijn
aan het dossier, en gebruik
beslisondersteuning op basis van
richtlijnen en big data. Maak van
het triagesysteem een continu zelflerend systeem door terugkoppeling
van de uitkomsten naar de beslis
regels.

Optie 3: maak de diensten
aantrekkelijker. Zorg voor minder
druk door een variabele en
realistische agendaplanning op
basis van de klacht. Maak het
mogelijk om diensten makkelijker
op te splitsen. Strijd voor passende
dienstvergoeding voor de
praktijkhouders, met differentiatie
voor de nacht, opdat de financiële
strijd niet onderling gevoerd hoeft
te worden en het alle huisartsen
stimuleert concessies te doen.
Zorg voor revolutionaire ICT die
echt ondersteunt en JOVIAAL is:
Juist, Overzichtelijk, Volledig,
Integratie, Actueel, Artificial
Intelligence, Lerend.
Toch ontkoppeling? Als
praktijkhouders in sommige regio’s
de diensten niet meer verkocht
krijgen, kunnen ze de zorg (deels)
door andere partijen laten
organiseren. De vraag is of dit
beter is voor de patiënt en
goedkoper voor de verzekeraar.
Anders kunnen ze dit geld net zo
goed gebruiken om toch huisartsen
aan te trekken.
Laten we vooral de olie vloeibaar
en de motor draaiende houden.
Kijk naar elkaars behoeften en
betrek ook andere partijen bij de
oplossing. Ga mee met de tijd en
maak optimaal gebruik van ICT,
want daar is nog een wereld te
winnen! Tot op de HAP:)
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