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Betreft combinatiefunctie verpleeghuisarts en consultatiebureau-arts

B
ijna30 jaar geleden begon ik als verpleeghuisarts en

sinds kort werk ik binnen onze zorginstelling ook als
consultatiebureau-arts, in een combinatiefunctie. Hoe
dit zich heeft ontwikkeld wil ik in deze bijdrage
beschrijven.

Ik heb de ontwikkelingen in de verpleeghuisgeneeskunde sinds
begin 1973 van dichtbij intens meegemaakt. Ik heb de gedreven-
heid in die eerste jaren gevoeld. Er moest een opleiding komen.
Werden we geriaters of werd de verpleeghuisgeneeskunde een
eigen discipline? Steeds stond de gehele patiënt voorop, multidis-
ciplinair gericht, aanvankelijk in de schaduw in de samenleving.
De gevolgen van die inspanningen van zoveel jaar geleden en
daarna zijn nu zichtbaar. Verpleeghuisgeneeskunde is een vak
<apart' geworden. Het was een prachtig vak en dat is het nog en ik
ben nog steeds een enthousiast verpleeghuisarts.
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In december 1999 vroeg de directeur van de grote zorginstelling,
waar ik werk, Hans van den Bosch mij te willen nadenken over een
'gekke vraag'. Nou wat is die vraag dan?
<Jeweet, Lea, dat onze instelling 'de Zorgboog', zorg wil bieden van de
wieg tot het graf, via het kruiswerk, verzorgingshuizen en de
verpleeghuizen. Binnen deze organisatie leek het mij een idee om de
verpleeghuisarts daarbij ook in te schakelen en dan wel als consulta-
tiebureau-arts.' Het leek hem wel iets voor mij en ik mocht er een
tijdje over nadenken.
Ik was compleet verrast en zag er aanvankelijk niet zoveel in, maar na
enkele maanden herinnerde ik mij ineens dat mijn scriptie ten tijde
van mijn co-schap verloskunde ging over een onderzoek naar het
vóórkomen van borstvoeding op een Amsterdams consultatiebureau
en ik kreeg ineens weer contact met een periode in mijn leven,
waarin ik niet zo intens als verpleeghuisarts werkte, maar zelf kleine
kinderen had en me bezig hield met het bevorderen van borstvoe-
ding, middels moedergroepen. Het gevoel van affiniteit kwam weer
boven en groeide weer en ik realiseerde me, hoevaak ik bij mijn
oudere patiënten te maken had gehad met problemen, stoornissen,
ziekten, waarvan de oorsprong soms in de vroegste levensjaren terug
te vinden was.
Ik besloot me te gaan verdiepen in de vraag, of de combinatie moge-
lijk was.
Tijdens de hernieuwde kennismaking met het sterk veranderde
consultatiebureau werd ik steeds enthousiaster. Wat een positieve
energie en levenslust brengt het werken met zuigelingen en peuters
met zich mee.
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En na een ochtend met pasgeborenen stond ik 's middags aan het
sterfbed van één van mijn verpleeghuispatiënten. Dat was een heel
bijzondere ervaring. Ik realiseerde me dat ik mijn werk als verpleeg-
huisarts niet wilde opgeven. Maar mijn motivatie als consultatiebu-
reau-arts werd des te groter. Het contact met ouders en de wijze van
verken heeft veel gemeen met de omgang met patiënten en familie in

het verpleeghuis.
Ik merkte dat ik met grote gretigheid de bijscholing en al het nieuwe
met betrekking tot de ouder en kindzorg in me opnam. Ik kreeg een
grote nieuwe impuls als arts en was heel blij met deze combinatie
binnen mijn dienstverband bij de Zorgboog.
Inmiddels heb ik de applicatiecursus voltooid en mag ik mij ook

onsultatiebureau-arts noemen.
Langzaam maar zeker komt het einde van mijn eigen loopbaan in
zicht. Ik ben een lid van de naoorlogse geboortegolf, heb mijn leven
lang met ouderen opgetrokken in alle schakeringen. Voor mij is dit
een zeer welkome aanvulling en nieuwe prikkel om mijn loopbaan
op een goede manier te beëindigen. En inmiddels zijn nóg 2 collegae
verkzaarn binnen onze Zorgboog aan deze combinatiefunctie

begonnen.

Zou het zinvol zijn in de toekomst ook te streven naar een
consultatiebureau voor ouderen?
Deze vraag kwam op bij de redactiecommissie van het TvV, naar
aanleiding van het instellen van de dubbelfunctie c.b.-arts/verpleeg-
huisarts in het kader van het instellingsbeleid om zorg te bieden van
de wieg tot het graf.

Ik wil er vanuit mijn ervaring een persoonlijke reactie op geven en
roberen de parallel door te trekken:

Van de wieg:
Het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters, dat nu net 100
'aar bestaat is opgericht ter preventie van gezondheids- en ontwikke-
lingsproblemen bij pasgeborenen. Het is bedoeld om kinderen een
Goede start aan het begin van hun leven te geven.
Er wordt gemeten, onderzocht en en gescreend op gehoors- en visus-
stoornissen en verwezen en gevaccineerd. Dit alles volgens gestan-
daardiseerde methoden.

'erder zijn er punten waarop voorlichting wordt gegeven: voeding,
erzorging, opvoeding. Er is een uniforme registratiemethode

ontwikkeld.
Dit alles is vastgesteld in het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg,
:astgesteld in 2001 door het ministerie van VWS.
'eel werk wordt verricht door de wijkverpleegkundige, die een
-ertrouwensfiguur wordt voor de moeders (en vaders).

ot het graf:
uderen willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven met een goede

rwaliteit van leven. Ze hebben op hun manier geleefd. En ze willen
op een goede manier sterven. Is voldoende bekend hoe ouderen
, rillen sterven? Is bekend hoe ouderen deze onafhankelijkheid vorm
villen geven? Hoe ze er zelf over denken?
:\l verpleeghuisartsen hebben we een visie ontwikkeld op gezond-

eidszorg voor ouderen en er hebben zich zorgsystemen ontwikkeld,
. de thuissituatie, in het verzorgingshuis, en in het verpleeghuis. Er

ijn op dit moment in de publiciteit veel problemen op het gebied
'an medicijngebruik bij ouderen, depressieproblemen, levenseinde-
roblematiek, euthanasievragen.
'anuit mijn ervaringen met verpleeghuispatiënten ben ik er een sterk

rstander van om meer aan preventie voor ouderen te doen,

om problemen op zowel lichamelijk, als psychisch als sociaal vlak te
voorkomen, maar ook de gevolgen van ziekte goed in het leven van
ouderen beter in te passen.
Daarnaast lijkt preventie mij heel zinvol om mensen op een goede
manier hun leven te laten beëindigen.
Dit zou kunnen betekenen dat deze vragen in een vroeg stadium bij
ouderen bespreekbaar gemaakt zouden moeten worden.

Uitvoering:
Hoe dit in de praktijk geregeld zou moeten worden is een vraagstuk
apart.
In 1990 is door de Burlet over een opzet tot een onderzoek naar
preventief geneeskundig onderzoek geschreven.'
Dit onderzoek mocht beschouwd worden als een pilot-study.
Mijns inziens was dit een goede opzet, maar ik ben niet bekend met
de verdere uitkomsten van dit onderzoek.
Er zijn reeds op veel terreinen organisaties die ouderen adviseren bij
problemen.
Als we preventief zouden willen werken is het belangrijk om de items
waarnaar onderzoek gedaan moet worden duidelijk te definiëren.
Voorbeelden zijn (en dan trek ik de parallel met het c.b. aan het
begin van het leven door):
Medicijngebruik, omgaan met medicijnen,gevaarlijke situaties in
huis, voedingsvoorlichting, gewichtscontrole, leefgewoonten, sociale
contacten, cognitieve problemen, visus- en gehoorsscreening.
Vaccinaties, als de infuenza en pneumococcenvaccinaties zouden er
ook een plaats kunnen hebben.
Dat betekent ook dat er standaarden moeten worden ontwikkeld
opgrond waarvan verwijzing dient plaats te vinden.
Voor mij lijkt het ook heel belangrijk om wensen omtrent het levens-
einde bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld of bepaalde behande-
lingen nog wel gewenst zouden moeten zijn en dus goede persoonlijk
medische informatie te geven.
Ook moet bepaald worden, vanaf welke leeftijd (vanaf stoppen met
werken, dus heel vaak 60 jaar) men hiermee zou willen starten.
Je zou ook om niet het risico te lopen al te snel te medicaliseren, juist
voor 70 jaar kunnen kiezen.

Praktisch:
Om op de vergelijking met het consultatiebureau voor zuigelingen
terug te komen, lijkt mij een orgaan, dat preventief alle ouderen
benadert c.q. oproept dan gewenst.
Dit zou vanuit een verpleeghuissetting al of niet binnen een zorgcen-
trum geplaatst kunnen worden.
De praktische invulling roept nog heel veel vragen op.
Ik verwacht niet dat ouderen allemaal naar een bureau (kunnen)
komen. Ik denk dat ze vaak thuis bezocht moeten worden, bv. door
een wijkverpleegkundige.
Gezien de situatie met het tekort aan huisartsen en verpleeghuis-
artsen zie ik slechts een regisseren de en adviserende taak. Een perio-
diek geneeskundig onderzoek lijkt me niet wenselijk. Dit zal wel op
indicatie mogelijk moeten kunnen zijn. Of huisarts, verpleeghuisarts
of geriater dan ingeschakeld moeten worden zal nader uitgewerkt
moeten worden. M.i. zou een praktijkassistent of wijkverpleegkun-
dige hier ingeschakeld kunnen worden, met een regisserende en advi-
serende taak voor de verpleeghuisarts.
Dus vanuit het verpleeghuis zou een 'staf' zich met deze taak bezig
kunnen houden.
Het vergt ook een administratieve ondersteuning, vooral om alle
ouderen te kunnen bereiken.
Of met andere woorden, zoveel mogelijk zoeken naar inbedding in
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bestaande structuren, die je faciliteert om dit te gaan doen met een
getrapte en gerichte verwijzingsstructuur.
Dit is slechts een voorlopige inventarisatie van het idee van een
consultatiebureau voor ouderen. Een en ander zal zeker nog door-
gerekend moeten worden, op kosten en baten voor de ouderen zelf,
maar ook voor de gezondszorg in zijn totaliteit.
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Conclusie:
Er is zeker een parallel te trekken met het consultatiebureau voor
zuigelingen en peuters, voor wat betreft de uitwerking van preven-
tieve zorg. En gezien de resultaten bij kinderen mag je voor ouderen
zeker winst verwachten. Het belangrijkste doel is het toevoegen van
kwaliteit van leven aan de ouderen en kwaliteit van sterven.
Met dit doel voor ogen, en na goede inventarisatie van wat er al alle-
maal is, zou het zinvol kunnen zijn om te streven naar een consulta-
tiebureau voor ouderen. V'

tempo-team M E D I c I

De dienstverlening van Tempo-Team Medici bestaat uit detachering,
uitzending en werving & selectie van een breed aanbod van artsen.
Daarnaast verzorgen we opleidingen en trainingen, cesgewenst afgestemd
op het functioneren van de betreffende arts binnen uw organisatie. Onze
consultants kennen de artsen als geen ander en houden voortdurend
vinger aan de pols van vraag en aanbod in dit specialistische segment van

de arbeidsmarkt. Dit alles stelt ons in staat u gerichte input en maatwerk-
oplossingen te bieden voor uw meest uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken.
Neem voor nadere informatie contact op met een van onze vestigingen.
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