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'Ik ben zelf ook steeds meer een internet-dokter geworden'
 

Huisarts Peter Kalsbeek gaat met
pensioen.
FOTO THIERRY SCHUT

NAALDWIJK
Opkijken tegen de huisarts gebeurt
nauwelijks meer. Maar toch is de
dokter steeds belangrijker, meent
scheidend huisarts Peter Kalsbeek.

RIEN VAN DEN ANKER

,,De huisarts is meer en meer de
spil in de hele gezondheidsketen",
vertelt Kalsbeek. ,,Specialisten
worden specialistischer, patiënten
een soort google-medicus. De
enige dokter, die in die keten van
alles een beetje weet, is de
huisarts. Als een soort gids en
coach loodst hij de patiënt door de
soms ingewikkelde
gezondheidszorgwereld.'' Na een
korte pauze: ,,Vooral die
gidsfunctie is belangrijk, omdat hij
veelal als geen ander de patiënt en
zijn familie kent."

Naaldwijker Peter Kalsbeek, nog
net 64, bijna gepensioneerd, blikt
terug op een 37-jarige carrière als
huisarts. Hardop mompelend
concludeert hij wel een beetje een
ouderwetse dokter te zijn geweest.
,,Ik was als het ware getrouwd met
mijn vak en de praktijk. Steeds
minder artsen voelen zo'n roeping,
maar de huidige dokters zijn daarin
wel verstandiger. Omdat zij ook
meer hun verantwoordelijkheden
zien naar partner en kinderen. Dat
is er bij mij wel eens bij
ingeschoten."

Hij weegt zijn woorden bij de vraag
welke hoogtepunten er zijn
geweest. Noemt eerst de

jarenlange samenwerking met zijn
vader, die ook huisarts was. Dan
gedecideerd: ,,Het klinkt misschien
gek, maar ik heb veel positieve
energie gekregen van terminale
zorgverlening. De begeleiding van
het laatste stukje van het leven,
met al zijn vragen, angsten en
onzekerheden. Dank van patiënt en
nabestaanden is dan de mooiste
beloning die je kunt krijgen."

Dieptepunten beschrijft hij met een
zekere tegenzin. ,,Het is gelukkig
niet zo vaak gebeurd, maar dan
gaat het altijd om het overlijden van
jonge kinderen en pubers. Dat blijft
hangen. Kinderen die aan
jeugdkanker, een andere ziekte of
een ongeval overlijden, dat vergeet
je nooit. De confrontatie met
ouderlijk verdriet is zo intens."

Internetkennis

In de afgelopen decennia is vooral
de werkomgeving nogal veranderd.
Neem de jongere patiënt. ,,Die
komt, gewapend met
internetkennis, als een soort
collega voor me zitten. Hij heeft
alles al uitgezocht. Een oprechte
discussie mag altijd, maar het
stellen van de juiste diagnose blijft
het belangrijkst. Op dat punt is het
vak niet veranderd, maar zo'n
consult kost wel meer tijd."

De huisarts heeft dan ook de taak
om digitaal de weg te wijzen, zodat
patiënten het kaf van het koren
kunnen scheiden. ,,Internet is
natuurlijk geen onzin. Zelf ben ik
ook deels een internet-dokter
geworden. Die boekenwand met
naslagwerken wordt steeds minder
gebruikt."

Ook de 'winkel' veranderde. Naast
huisarts en doktersassistentes
heeft de praktijkondersteuner
huisarts (POH) zijn intrede gedaan.
Dat zijn hbo-opgeleide
medewerkers gespecialiseerd in
chronische ziektes of
psychologische zorg. Zij nemen tal

van werkzaamheden uit handen
van de huisarts. ,,Dat delegeren is
niet lastig, het is een groeiproces
en als arts blijf je wel
eindverantwoordelijk. Voordeel is
dat ik meer kwalitatieve tijd krijg
voor andere patiënten."

En de robot? Er zijn er die al
kunnen opereren. ,,Vergaande
robotisering zie ik op een
huisartsenpraktijk niet zo snel
komen. Natuurlijk, er zijn nu al
mensen die digitaal met ons
communiceren over hun
glucosemetingen en bloeddruk of
een e-mailconsult aanvragen. De
toekomst is dat patiënten hun eigen
zorgdossier bekijken en via de
website afspraken maken. Maar
een Skype-spreekuur is nog een
stapje te ver."

Dan komt toch nog even die
'ouderwetse' dokter om de hoek
kijken. ,,We zullen dan wel op de
beveiliging moeten letten. Je praat
wel over iemands
gezondheidsgegevens. Die moet je
goed beschermen."
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