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wondje onder haar voet dat niet dichtgaat en ze wil echt 
niet naar een Aziatische arts voordat ze een Nederlandse 
arts heeft gesproken.” Tja, en dan besluit haar moeder naar 
mij te komen… Ik schuif wat naar achteren om een minder 
bijziende positie in te nemen, en zie nu op het scherm een 
meisje dat beter bij mijn beeld van een negentienjarige 
past. Ik zit blijkbaar al een minuut of twee ongevraagd in 
een of andere Skype-sessie. 

Te perplex om me af te vragen of ik überhaupt op deze 
manier een consult wil voeren, neem ik maar provisorisch 
de anamnese af terwijl mijn patiënte aan de andere kant 
van de wereld op een strand onder een palmboom aan 
een cocktail zit te slurpen. Het lichamelijk onderzoek is 
uitdagender. Een volledig door een voetzool gevuld scherm 
is, ondanks de huidige technologie, toch niet hetzelfde als 
een zweetvoet die gewoon in je hand ligt en waar je in kunt 
duwen en aan kunt trekken. Mijn magere conclusie is dan 
ook dat ze niet per se acuut naar een arts hoeft te gaan, 
maar dat ze er binnen een dag of twee toch wel iemand 
naar moet laten kijken. Het lijkt mij een waardeloos consult, 
maar de moeder ziet er een stuk opgeluchter uit als ze de 
spreekkamer verlaat.

Met een onwennig gevoel blijf ik achter. Zou dit slechts 
een voorproefje zijn van wat er gaat komen in de zorg? 
E-health is booming. Wat begonnen is met het elektronische 
patiëntendossier breidt zich als een olievlek uit over alle 
zorglagen. Pilots om diabetici op afstand te monitoren 
zijn hot, net als fysiotherapeutische hulverlening via 
videoconference. Mooie initiatieven, maar toch vraag ik me 
af of deze ondernemingen de huidige zorg wel verbeteren. 
Ondanks de drukgevoelige schermen van de nieuwste 
smartphones lijkt een goed buikonderzoek op afstand 
me nog iets te hoog gegrepen. En hoe wenselijk is het 
om steeds meer face-to-face interactie te vervangen door 
digitale contacten?

Diezelfde dag viel ik in voor het middagsspreekuur in 
Kentalis: een woonverband voor autistische kinderen. Na 
een korte kennismaking met de coördinator ging ik aan de 
slag. Op het bureau was geen pc-scherm of toetsenbord 
te bekennen, maar toen zag ik ze: waarschijnlijk de laatste 
overlevende groene kaarten… Heerlijk!

Maandagochtend 8.00 uur. Ik ben nog bezig om wakker 
te worden als ik de eerste patiënt uit de wachtkamer 
ga halen: een negentienjarige jongedame. Ik roep haar 
naam en tot mijn verbazing springt er een vrouw op die 
ik ondanks mijn ruimdenkendheid echt niet minder dan 
vijftig kan geven. Ik kijk voor de zekerheid nog eens rond, 
maar geen van de meer ‘gepaste’ dames reageert. De 
50-plusser komt naar me toe en schudt me driftig de hand.

Terwijl we richting de spreekkamer lopen, perst mevrouw 
zich tussen mij en de gangmuur. Persoonlijke ruimte was 
duidelijk niet haar ding. Twee stappen verder trekt ze haar 
linker arm abrupt omhoog en roept met geluidsniveau veel-
te-hoge decibel “Dit is de dokter!” Ik draai me weer om in 
de verwachting dat ik alsnog haar dochter of nichtje achter 
me zou zien. Niks. Alleen verwonderde gezichten in de 
wachtkamer die mijn gevoel van verwarring duidelijk delen. 

In de kamer raak ik nog niet de zetel van mijn stoel of ik 
krijg een iPhone scherm frontaal in mijn gezicht geduwd. 
“Ze is in Azië aan het backpacken, heeft al drie weken een 
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Al bij mijn kennismakingsgesprek voorafgaand aan mijn 
eerste jaar werd er gevraagd of ik een beetje handig was.  
Ik vertelde dat ik de nodige ervaring had op de SEH en 
bij de orthopedie, en dat ik, naar eigen zeggen, best 
vaardig was betreffende het medische vak. Er werd toen 
instemmend geknikt en gezegd dat ik wel aan mijn trekken 
zou komen wat handigheid betreft. Nu, tien maanden later, 
besef ik pas de dubbele bodem van deze vraag.

Gezondheidscentrum Heer te Maastricht, waar ik huisarts 
in opleiding ben, is per 23 mei jongstleden verhuisd naar 
de nieuwe locatie 200 meter verderop in de straat. We 
zijn nu onderdeel van Gezondheidsplein Heer, samen met 
een apotheek, een andere huisartsenpraktijk en diverse 
paramedici. Als huisarts in opleiding heb ik niet alleen de 
bouw van het nieuwe pand van dichtbij meegemaakt, maar 
ben ik ook betrokken geweest bij alle andere facetten die 
hierbij komen kijken. 

Ik heb de zolder van het oude pand ontdaan van oude 
dossiers, kasboeken en spreekuren-agenda’s van voor mijn 
geboortejaar. Het is trouwens maar de vraag of je nek breken 
op een oude vlizotrap onder het ‘risico van het vak’ valt bij 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Los van het feit of 
je dit allemaal in dat veel te kleine vakje van ‘omschrijving 
ongeval’ weggeschreven kunt krijgen. Maar goed, ik leef 
nog en heb me dus ondergedompeld in de verhuisperikelen. 
Opvallend is trouwens hoe overzichtelijk het bestaan van de 
huisarts in opleiding eigenlijk is; het past in tweeëneenhalve 
verhuisdoos om precies te zijn, maar dat terzijde. 

Wat duidelijk naar voren is gekomen, is dat patiënten bang 
zijn dat we eerder zouden verhuizen naar het nieuwe pand 
dan aangegeven stond op het verhuisbericht dat ze in 
de bus hebben gehad. Toen we met de eerder genoemde 
oude dossiers, etc. in de weer waren, zijn er toch zeker drie 
patiënten komen vragen of we toch al eerder naar het 
nieuwe pand gingen. Verandering blijkt toch lastig zijn, 
zowel voor patiënten als voor medewerkers van het nieuwe 
gezondheidsplein. Zo ben ik zelf al drie keer midden in een 
consult van onze POH binnen gevallen, terwijl ik eigenlijk op 
de trap mikte die een deur eerder in de gang zit. Verder moet 
ik gemiddeld vijf laden open trekken in de behandelkamer 
voor ik heb gevonden wat ik zoek, voorheen waren dat er 

drie (en hadden we ook maar drie laden in totaal, gebiedt 
de eerlijkheid te zeggen). Het duurt dus even voordat 
vooruitgang ook echt een verbetering wordt.

Hoe zit het nou met die handigheid, vraagt u zich wellicht 
af. Welnu, er was een dag vrij geroosterd om na de 
verhuizing de praktijk gebruiksklaar te maken en dat heb 
ik geweten. Na een warm welkom met “aaah, daar ben 
je! Heb je je gereedschap bij je, want dan kun je meteen 
aan de slag”, heb ik me op de kapstokjes, handdoeken-
dispensers en alles wat in het verlengde hiervan ligt, 
gestort. Met een RSI-hand van het schroeven dacht ik terug 
aan de kennismaking met mijn opleider. Ik ben inderdaad 
aan mijn trekken gekomen qua handigheid.

Resumé: Ja, ik raad het iedereen aan om naar een nieuw, fris 
en licht gebouw te gaan verhuizen. Het is een bijzondere 
ervaring voor een huisarts in opleiding om met alle facetten 
van dit proces in aanraking te komen. Het is voor iedereen 
even wennen en het zal voor de betrokkenen echt af en toe 
wel stressvol geweest zijn, maar uiteindelijk is het resultaat 
er ook naar. Een volwaardig gezondheidsplein waar alles te 
vinden wat een patiënt in de eerste lijn nodig heeft en dat is 
waar het toch om draait. “Salus aegroti suprema lex”.

www.gezondheidscentrumheer.nl 
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