
lnternist in dienst van

lnternist Jeroen Nijhuis werkt niet in een ziekenhuis en heeft geen

eigen poli. ln plaats daarvan ziet hij, vanuit zijn eigen bedrijf als
zelfstandig internist, patiënten bij een aantaI huisartsenpraktijken in
Limburg. Met deze'anderhalvelijnszorg' blijven veel patiënten bij de
huisarts en kan gerichter worden doorverwezen als dat toch nodig is.

"Dit is de zorg van de toekomst."

A1s assistent in opleiding zag

Niihuis patiënten van wie hif vond
dat deze eigenliik bii de huis-
arts thuis hoorden. Dat deed hem

besluiten om daarover met een

aantal huisartsen te gaan praten.

Die zagen het meteen zitten orn

nauwer te gaan samenwerken. "We

spraken af dat ik een middag in de

week in hun groepspraktijk zou

zitten. Zij verwezen alle patiënten

naar mif die normaal gesproken

naar de internist in het ziekenhuis

werden doorverwezen. Ik zag de

patiënten en adviseerde de huisarts
over de diagnostiek en het te volgen
beieid. We bespraken alle patiënten

die we gezameniijk hadden gezien,

plus de consultvragen die de huis-
artsen nog hadden. A1 na twee tot
drie weken waren de huisartsen
enthousiast. Hun reactie was: 'dit
is precies wat de zorg nodig heeft.'
Ook andere huisartsen aan wie lk
het concept uitieg, ziin enthousiast
en vragen meestal meteen wanneer
ik bif hen kan beginnen."

Halvering
De werkwijze resulteerde al snel in
bijna een halvering van het aantal
verwif zingen naar het ziekenhuis.

erhalvelijnszorg is de
van de toekomst"

"En dat lijkt nu langzaam zelfs

naar 60% te gaan", zegt Nifhuis, die

zelf ongeveer 70"À van alle patiën-

ten die hii ziet doorverwiist naar
de tweede liin. "De insteek is dat
patiënten de iuiste zorg op de juiste
plaats krij gen aangeboden, waarbii
de poortwachtersfunctie van de

eerste lijn wordt versterkt en de

huisarts ondersteuning krifgt van
een specialist. Er ziin uiteraard ook
patiënten die wél moeten worden
doorverwezen. Maar ook daar ligt
een winst: doordat vaak al duide-
liik is wat er aan de hand is, komen
deze patiënten snellerbii de iuiste
specialist terecht."
Voor de huisartsen is deze manier
van werken meteen een soort
nascholing, omdat zij de patiën-

ten bespreken met Niihuis. Ook

voor Niihuis zelf is dat leerzaam:
"De huisarts is praktisch, kent de

context van de patiënt en heeft al
verschillende dingen geprobeerd.

Het is heel goed om ziin visie te
horen. De vragen gaan boven-
dien vaak over dingen die niet in
de richtlijnen staan. Biivoorbeeld
het gebruik van rode gistrijst door
patiënten tegen hoog cholesterol.
Wat moet de huisarts daarmee? Ik

zoek zoiets uit en geef een advies.

Dat deel ik, als een stukie onder-
wiis, ook met de andere huisartsen
met wie ik samenwerk. Daarnaast
geef ik één of twee keer per maand
les aan groepjes praktijkondersteu-

ners of nurse practitioners in een

huisartsenpraktiik."

Expertise
Een vraag die hem vaak wordt
voorgelegd door collega's: is het
wel uitdagend om als internist
hoofdzakelijk patiënten te zien

die weinig mankeren? Patiënten
die wél ziekzijn,worden immers
doorgestuurd naar het ziekenhuis.
Maar Nijhuis ziet nogvoldoende
uitdagingen: "Door de zorgop
deze manier in te richten, kun ie
circa 700 nieuwe patiënten per jaar

zien. Het klachtenpatroon van deze

patiënten beslaat de gehele breedte

van het vak interne geneeskunde.

Zo zie en bespreek ik patiënten

met onder meer gestoorde lever-
testen, anemie, gewrichtsklachten,

verhoogde bezinking, moeiliik te
reguleren diabetes, nierfunctie-
stoornissen, problemen met
instellen op schildkliermedicatie,
therapieresistente hypertensie en

osteoporose. Ook de zogenaamde
'witte raven', bijvoorbeeld een
patiënt met een feochromocytoom.
Het is een andere manier van
werken dan voor een internist
in een ziekenhuis. Ik moet meer

denken vanuit de huisarts. Dat is

een leerproces van beide kanten,
en dat vind ik zelf erg interessant."
Nijhuis doet dit werk inmiddels
ruim twee jaar, bii verschillende
huisartsenpraktijken in Limburg.

Niet alleen de huisartsen, maar
ook veel patiënten kennen hemzorg
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"Het is een andere manier
van werken: je moet meer

vanuit de huisarts"den ken

inmiddels. "|e bent als het ware
de internist van een wiik, waar f e

elke week of elke twee weken een
dagdeel bent. Patiënten weten dat
en vinden dat prettig. Dit type zorg
is ook zeer goed parttime te doen
in combinatie met een baan in het
ziekenhuis."
Als uitdaging noemt Nijhuis ook om
up-to-date te blifven en ie toets-
baar op te stellen. Daaron-r heeft
hii vanaf het begin samenwerking
gezocht met een andere internist:
Wim Venekamp, die eveneens in
huisartsenpraktijken in Limburg
werkt. Samen bespreken ze weke-
liiks de nieuwe patiënten die zif
zien en volgen zii nascholing.

Nieuwe mogel'ljkheden
De grootste winst is volgens
Niihuis dat de zorg echt rond
de patiënt plaatsvindt. Hii kan
als internist al ziin tifd steken
in patiënten en ziet hen in
hun context. Het geeft nieuwe
mogeiijkheden om de patiënt in de

eerste liin te houden. De kosten-
effectiviteit wordt nu onderzocht
door de Universiteit Maastricht,
maar Nijhuis heeft daar geen twii-
fels over. "Waar we nog wel goed
naar moeten kifken, zifn de kleine
huisartsenpraktijken in wiiken of
dorpen. Misschien zif n daar voor
mii te weinig patiënten. Ik ben nu
bewust ook bii enkele kleine prak-
tijken gaan zitten om te ervaren
hoe dat gaat. Misschien kan ik in
een ochtend twee kleine praktii-
ken combineren, ofop een andere
manier mif n tiid effectief indelen,
biivoorbeeld met e -health."
Een ander punt is nog de flnanciële
kant. Nijhuis heeft met een verze-
keraar tiidelijk een tarief afgespro-

ken waarvoor hii kan werken. De
patiënt hoeft op dit moment niet
voor een consult te betalen. Nifhuis
hoopt de verzekeraar over niet al te
lange tiid te kunnen adviseren over
de hoogte van vergoedingvan een
consult. Zijn voorkeur gaat uit naar
een vast tarief per ingezetene in de
praktiik, van waaruit de huisarts de

internist kan betalen. "De verze-
keraar gaf overigens al meteen aan
dat er altiid een mogelijkheid is om
te declareren via DOT-fi nanciering.
Maar dat voelt voor mij als vals
speien, omdat ik geen gebruikmaak
van ziekenhuisfaciliteiten. Dus dat
wil ik niet. Uiteindeliik zal de ver-
zekeraar een tarief vaststellen voor
deze zorgvorm. Als internist moet
je daarmee je verdienmodel inrich-
ten. Dat is ondernemen."

Landelijke maatschap
Dat laatste spreekt Niihuis erg aan

en het geeft hem nieuwe ideeën:
"Misschien kunnen meerdere inter-
nisten een landelifke maatschap
opzetten die in regio's en wijken
gaat werken. Er is ook samenwer-
king mogeliik met andere partijen
die de eerste lif n willen versterken.
Ik heb nu met een apotheker afge-
sproken om samen polyfarn-raceu-

tische screening te verrichten. Bij
apothekers heerst eveneens het
idee dat ze meer kunnen doen voor
de eerste liin en de patiënten. Met
anderhalvelif nszorg kun ie tevens,
door samenwerking tussen de spe-

cialist ouderengeneeskunde en

de huisarts, de hele ouderenzorg
anders vormgeven. Dat geldt ook
voor de ketenzorg rondom mensen
met hart- en vaatziekten of diabe-
tes. Ik ben ervan overtuigd dat dit
concept ook werkt voor specialis-

Dr. J. Nijhuis: "Je bent als het ware de internist van een wijk,,

men als neurologie, kindergenees-
kunde ofpsychiatrie. Dat kan in
wijkcentra met huisartsen, speci-
alisten en vanuit de gemeente ook
met WMO-consulenten. Dat is een
ontwikkeling die al gaande is. Alles
wat ie in een dagdeel kunt doen,
kan daar gebeuren. Met name in
steden kan dat heel rendabel zijn."
Nijhuis kan zich goed voorstellen
dat niet alle internisten op deze

manier willen werken. Er zijn nog
onzekerheden over de financiering,
maar ook over de inhoud: word fe
niet een'gespecialiseerde huisarts'?
"Het is een sprong in het diepe
waarin je flexibel en innovatief
moet ziin", besluit Nijhuis. "Het
is echt ondernemen. Ikzelf vind
deze ontwikkeling heel spannend.
Het is een boeiende reis waarin ik
veel interessante en gemotiveerde

mensen tegenkom. Ik hoop dat het
eindpunt een goed functionerend
wijkcentrum is, waarin verschil-
lende specialismen in dienst van
de huisarts en de patiënt de poort-
wachterfunctie van de eerste lijn
versterken." X
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