Best
practices
in
huisartsgeneeskunde
bij
coronacrisis
moeten
grootschalig
navolging
krijgen
Als één ding de laatste weken duidelijk is
geworden, is dat wel het gegeven dat het
corona-virus
een
enorme
vraag
naar
geneeskundige zorg genereert. In een mate die
tot voor kort onvoorstelbaar was en die een
uitdaging vormt voor de werkers in de zorg.
Bij de huisartsen presenteren de personen die
besmet zijn zich meestal het eerst. Maatregelen om op
verantwoorde wijze de patiëntenstromen van mogelijk coronabesmette mensen en mensen met andersoortige klachten te
scheiden, vergen soms ingenieuze oplossingen. In het huidige
epicentrum van de uitbraak, Brabant, hebben minimaal twee
huisartsengroepen ingenieuze oplossingen bedacht om die
patiëntenstromen te scheiden en zo veilig mogelijk te werken.
Grote delen van het land hebben nog een voorsprong op het
zuiden waardoor het mogelijk deze best practices te kopiëren
en breder uit te rollen. Daarbij kan het ministerie van VWS de
lead
nemen
en
organisaties
als
het
Nederlands
Huisartsengenootschap invulling ervan geven.

Laarbeek
In het Brabantse Laarbeek hebben de plaatselijke huisartsen in
een leegstaande voormalige fysiotherapiepraktijk een
isolatiepost voor huisartsenzorg aan mogelijk corona-besmette
mensen opgezet. Met de opzet om bovengenoemde patiëntenstromen
te scheiden In de pers is daar op zowel lokaal, regionaal als

landelijk op gereageerd. De lokale pers publiceerde enkele
dagen later ook regels voor het gebruik van die voorziening.
De isolatiepost draait naast de bestaande praktijken, waar de
niet-corona-zorg plaatsvindt. Op de post werkt huisarts en
ondersteunend
personeel
in
beschermende
kleding,
mondneusmasker en spatbril. Vanuit de post werkt men op het
huisartsinformatiesysteem dat in de praktijken aanwezig is.

Best
Ook in Best, vlakbij Tilburg hebben de lokale huisartsen in
korte tijd een isolatiepost ingericht. Daarbij maakt men
gebruik van een sporthal die vanwege de coronacrisis niet in
gebruik is. Ook daar besteedde de pers aandacht aan dit
initiatief. Huisarts Remon Hendriksen liet ook via Twitter
weten hoe ze die isolatiepost opgezet hebben.

Andere initiatieven
Uiteraard zullen er in andere plaatsen in het land
soortgelijke initiatieven zijn gestart. In genen dele wil ik
de huisartsen die dat organiseerden tekort doen. Het is van
groot belang dat op centraal niveau bekend is wat de
mogelijkheden zijn die huisartsen en ander personeel in de
eerstelijnszorg kunnen ondernemen.

Verstijven
Naast bovenstaande voorbeelden zullen er uiteraard meer van
dergelijke initiatieven op dit moment plaats vinden. Er zijn
echter ook signalen dat zorgverleners verstijven en alleen
maar binnen de vakjes willen kleuren. Daarbij doel ik op het
afwachten van de loop der dingen zonder duidelijk te
anticiperen op een scenario waarvan we weten dat het overal in
ons land zal gaan spelen.

Rol VWS, NHG, LHV
Het zou een zeer goede zaak zijn als het ministerie van VWS de
lead zou nemen door initiatieven als in Laarbeek en best als
veelbelovend en voorbeeld te labelen. Daarbij kan VWS het aan
het Nederlands HuisartsenGenootschap(NHG), geassisteerd door
de Landelijke HuisartsenVereniging(LHV), overlaten om het
concept dat bedacht is in Brabant inzichtelijk te maken voor
grote groepen huisartsen. Daarbij kan zowel schriftelijk als
audiovisueel getoond worden hoe de opzet is.

Never waste a good crisis
Deze uitspraak is afkomstig van Niccolo Macchiavelli. Zijn
uitspraak “Verknoei nooit de gelegenheid die geboden wordt
door een echte crisis”, is later vaak door staatslieden
herhaald(Churchill, Obama).
Een crisis, in welke vorm dan ook, biedt mogelijkheden om
bestaande patronen, al dan niet tijdelijk, te doorbreken. De
corona-crisis biedt die mogelijkheid bij uitstek. Daarbij
maakt het tijdelijk achterlopen op corona-haarden in Italië en
Spanje, maar ook de geografische spreiding in ons land het
opvolgen van best practices in het zuiden des lands ook elders
goed mogelijk. Als het in de huisartsgeneeskunde niet goed
opgezet wordt blijft het straks overal in het land dweilen met
de kraan open.
Laten we de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen op
basis van de slogan van de US Marines: Improvise, Adapt,
Overcome.
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