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Interview

Overdracht van de zorg
vo or risic ozrrigelingen
van ziekenhuis na ar
consultatieb ureau
In ges?reþ, met rï/alther Tl on A
en ALagda Boere-Boonel<øît1 12
Inleiding
De begeleiding vatr gezonde pasgebo-

renen en zuigelingerr is ilr Nederland
in handen van consultatiel¡ureaus (cs).
Zieke pasgeborenen starten ¡tr het
ziekenhuis, nraar nreestal karr de kirrderarts de zorg op zeker mometrt, altl¡atrs
voor een groot cleel, overdragen aan
de jeugdarts op het cB, OP PaPier een
sinrpele ¡rrocedure, maar de wer kelijkheid is weerbarstig. Hoewel er al valraf
rç94 pogingen zijn ondernonretr onr de
overdracht gestneerder te doerr vetlopetr,
valt er noçy steeds veel te verl¡eteretr, ltr
dit interview bespreken twee bettokkelren de stand vatr zaken.

Frank Kneepkens
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Ten

De kinderarts
Walther Tjon A Ten studeerde geneeskunde in Utrecht. Na zijn artsexamen en
twee jaar tropenopleiding vertrok hij in
rg8o met zijn vrouw naar Lesotho, waar
hij de eerste drie jaar werkte als enige
arts in een Anglicaans ziekenhuis met
+¡ bedden; pas in het vierde en laatste
jaar kreeg hij een collega. Het was er
zo primitief als wij ons gewoonlijk een
tropenpost voorstellen, maar dan kouder:
op een hoogte van 25oo meter kon de
temperatuur's winters dalen tot -r6 "C.
Waterleidingen bevroren dan ook regelmatig. Er was geen elektriciteit, afgezien
van een generator die tussen acht en elf
uur uur 's avonds voor licht zorgde.'Een
pioniersbestaani vertelt hij.'Naast de

patiëntenzorg had ik ook de zorg voor
alle apparatuurl De buitenposten bezocht
hij te paard. Als ik dan stijf van een rit van
acht uur afsteeg, stonden al honderden
patiënten te wachten.'Enerzijds roemt hij
de vrijheid en de diversiteit van het werk,
anderzijds miste hij de mogelijkheid
van overleg over lastige problemen. De
hoofdstad, Maseru, waar Jules Tolboom
als kinderarts werkte, lag op 3,5 uur

rijden.Ioch beviel het hem uitstekend;
de reden om terug te keren was dat zijn
dochter schoolrijp was.
Terug in Nederland startteTjon ATen
in r984 met de opleiding tot kinderarts - drie jaar in het toenmalige Sint
Jozefziekenhuis in Veldhoven, het
laatste jaar in het Radboud. Als verse
kinderarts kwam hij ook al in een Sint
Jozefziekenhu¡s terecht, maar nu in

Oosterhout (inmiddels opgegaan in
het Amphia Ziekenhuis). ln ßg4verkaste hij naar de Veldhovense naamgenoot, sinds r9q8 onderdeel van het
Máxima Medisch Centrum. Ondertussen
bekwaamde hij zich in maag-darmleverziekten; scopiëren leerde hij deels
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, eens
in de twee weken een dag, deels op de
afdeling interne geneeskunde van het
Sint Jozefziekenhuis. ln r997 volgde een
sabboticalvan zes weken in het Londense
Royal Free Hospital. Met de eerste

ichting kindergastro-enterologen werd
hij retrograad erkend als subspecialist.
I

Naast de MDL heeft Tjon A Ten als erfenis
uit zijn tropenjaren ook de zorg voor de
adoptieki nderen. Verder onderhoudt h ij
de contacten met de eerste lijn.

De jeugdarts
Magda Boere-Boonekamp doorliep haar
studie geneeskunde in Rotterdam en
Utrecht en deed in 1976 artsexamen. Ook
zij deed vervolgens de tropenopleiding
(in Oosterhout) en ook zij vertrok daarna
naar de tropen, in dit geval Ghana.
Gedurende drie jaar werkte ze samen

met haar echtgenoot en twee Ghanese
artsen in een regionaal ziekenhuis met
tweehonderd bedden, diep in het binnenland. Haar taken lagen vooral bij
interne en kindergeneeskunde.'Daar
is mijn liefde voor preventie en jeugdgezondheidszorg ontstaani zegt ze.
Ierug in Nederland startte ze in 1984
met de opleiding tot jeugdarts (tegenwoordig officieel 'arts maatschappij en

gezondheid, profiel .tcz'), die ze -'Eerst
nog wat andere dingen gedaan'- begin
jaren negentig voltooide. Ze werkte als
CB-arts en later stafarts in Twente. Via dr.

Paul Schuil, medisch adviseur van haar
Twentse kruiswerkorganisatie, kwam ze
begin jaren negentig in contact met prof.
dr. A.H.M. Kerkhoff, hoogleraar bouw en

werking van de gezondheidszorg aan
de Universiteit Twente, wat leidde tot
promotieonderzoek naa r opsporing van
en screening op heupdysplasie.Als onbezoldigd onderzoeker deed ik - uiteraard
gesteund door mijn man en zoons - alles
in mijn vrije tijdi zegt ze.ln ß97 promoveerde ze op het proefschrifT Screening
for developmental dysplasia of the hip.
Toen kwam er wel geld beschikbaar; ze
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Interview
Twente, aangevuld met onder meer
de Universiteit Groningen en Saxion
Hogeschool. lnmiddels werken ook daar

twee promovendi; Boere-Boonekamp
begeleidt de onderzoeken naar postpartumdepressie en kindermishandeling.
Bij TNo, afdeling Child Health, houdt zij
zich vooral bezig met ontwikkelingsonderzoek, richtlijnontwikkeling en
samenwerking met huisartsen (landelijke
eerstelijnssamenwerkingsafspra ken,
LEsA's).

De contactcommissie
ln r996 traden beiden toe tot de
contactcommissie van NVK en AJN, beg¡n
jaren negentig tot stand gekomen op
verzoek van de Vereniging van Ouders
van Couveusekinderen. Deze wilde
duidelijke richtlijnen voor de gegevensoverdracht van kwetsbare zuigelingen
tussen ziekenhu¡s en cB. Het in 1994 door
de commissie uitgebrachte protocol
Nazorg pre- en dysmature zuigelingen
en ondere posgeborenen met een potentieel gezondheÌdsrisico, door geldgebrek

niet geTmplementeerd, moest worden
geactualiseerd.'Onze opdracht was om
de knelpunten op te sporeni verteltTjon
Ten.'Dat waren er nogal watJ Zo kwam
de informatie uit het ziekenhuis te laat
of niet op het cB terecht, mede door de
korte tijd tussen ontslag en eerste cBbezoek, en was het voor de kinderartsen
niet duidelijk welke informatie de jeugdartsen nodig hadden, waardoor geen
adviezen op maat werden gegeven.
A

kreeg een aanstelling als epidemioloogonderzoeker en verzorgde onder meer
het onderwijs in de epidemiologie.'Twee
dagen per week universitair werk, twee
dagen jeugdarts en later stafartsi zegt ze.
'Die afwisseling sprak me erg aanlVier
jaar geleden stopte ze met de praktijk.
Nu werkt ze 3,5 dag aan de Universiteit
Twente en r,5 dag bij TNo ¡n Leiden.
Boere-Boonekamp zette meerdere

onderzoeksprojecten op, uiteraard steeds
gericht op dejeugd: na heupdysplasie
volgden borstvoeding, plagiocefalie,
overgewicht en kindersterfte, thema's
waaraan momenteel drie promovendi
werken. Sinds enkele jaren is al het
onderzoek ondergebracht bij Health
Technology and Services Research;

januari 2or1 startte bovendien de
afdeling Academische Werkplaats Jeugdi
met als thema'Versterking van de zorg
voor kwetsbare kindereni Dit is een
gezamenlijk project van de Universiteit
Twente en de afdeling )czvan de ccor

I
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Het nieuwe protocol verscheen inß97.
Het beschreefwelke gegevens van
een risicokind naar het cB moesten,
wanneer die er moesten zijn, wie voor
het kind de coördinator was en welke
'zorgmomenten' voor het kind moesten

worden gecreëerd. mplementatie bleef
echter een probleem. Dat bleek ook uit
een in zoo3 door de contactcommissie
uitgevoerde enquête onder jeu gdartsen
I

en kinderartsen.'De uitkomsten waren
bedroevendi zegt Boere-Boonekamp.
'slechts 55o/ovan de jeugdartsen en 52o/o
van de kinderartsen zei het protocol
te kennen en bijna een derde van de
cB-medewerkers dacht dat in hun regio
geen richtlijnen bestonden voor deze
nazorg!
De uitkomst van de enquête noopte tot
actualiseren van het protocol en in zoog

verscheen het rapport van de werkgroep
(die, na diverse wisselingen, naastTjon
A ten en Boere-Boonekamp inmiddels
bestond uit de ruvr-leden Jorien Kerstjens
en Marina Keessen en de R.ltrl-leden
Anneke Bulk-Bunschoten, Nen Heerdink
en voorzitter Carry Wensing). De richtlijn,
Samenwerken en ofstemmen, werd door
en AJN geaccordeerd . Maar l'histo¡re
répète.'Geld voor implementat¡e was
er niet/ zegt Boere-Boonekamp,'zodat
moest worden volstaan met het noemen
van aandachtspunten en het doen van
NVK

se

aanbevelingenl

Samenwerken, afstemmen
Een van de aanbevelingen was om
lokaal goede afspraken te maken over

samenwerking, Daaraan is hier en daar
inderdaad gehoor gegeven. ln de regio
Eindhoven hebben kinderartsen en
jeugdartsen serieus werk gemaakt van
verbetering van de ketenzorg. Tjon A
Ten geeft een voorbeeld:'We hebben
inmiddels afgesproken dat bij ontslag
de verpleegkundige overdracht met
het kind wordt meegegeven en dat de
definitieve brief binnen drie weken op
het cB is.'Het cB gaat na of de afspraken
worden nagekomen: of de brief tijdig
arriveerde en of er voldoende informatie
in stond, bijvoorbeeld wie de coördinator is.'Maar het resultaat is nog niet
geëvalueerdi bekent Tjon A Ten. BoereBoonekamp noemt ook Dordrecht en
Hardenberg als regio's waar een lokaal

samenwerkingsproject van de grond
gekomen. En Zwolle sluit zich daarbij

is

aan (zie kader).
Wat beiden als een belangrijk probleem

zien, is dat kinderartsen te weinig weten
van de werkwijze van het cB.'Wij zien
de kinderen immers alleen bij problemenj zegt Tjon A Ten. Hij zou graag een
gezamenlijk spreekuur beginnen voor
risicopasgeborenen.'Maar dat is erg
arbeidsintensiel zeker gezien de werkbe_
lasting op het cB en in het ziekenhuis, We
moeten daarom eerst vast zien te stellen
welke kinderen daar daadwerkelijk baat
bij zouden kunnen hebben.'

Eenrichtingsverkeer
Tjon A Ten betwijfelt of de NVK wel
écht geTnteresseerd is in intensievere
samenwerking met de JGZ.,We hebben
nu enkele jaren achtereen tevergeefs

abstracts ingediend bij het Nvr-congres
over onze lokale ervaringen met
ketenzorg voor risicopasgeborenen.'
Kinderartsen hebben kennelijk weinig
behoefte aan betere contacten. Het lijkt
erop dat de oorzaak van implementatieproblemen bij het cB wordt gelegd.
'Eerste en tweede lijn moeten beter van
elkaars werkwijze op de hoogte zijni zegt
hij. Alles staat of valt met respect voor
elkaar en goede communicatiei ln het
verleden kon de assistent kindergeneeskunde een'snuffelstage'lopen op het cB.
Daar is nu meestal geen tijd meer voor, al

dat in Maastricht nieuw leven ingeblazen. Ook het omgekeerde zou goed zijn:
jeugdartsen die kennismaken met de
intramurale kindergeneeskunde. Maar de
eerste lijn ziet te veel op tegen de tweede
lijn, terwijl kinderartsen vaak met wat
dédain neerkijken op het cB-werk. Toch
wordt daar hard en noodgedwongen ook
erg efficiënt gewerkt. Jeugdartsen hebben een uitgebreid takenpakket, maar
voor de gerichte cB-zorg is per kind, ook
voor risicopasgeborenen, slechts circa r5
minuten beschikbaar.
----dok sam enwerken en afstemmen
struikelde dus over het ontbreken van
geld voor implementatie, maar de trein
gaat verder, zegt Boere-Boonekamp.
lnmiddels wordt op initiatief van
ZonMW gewerkt aan een Jcz-richtlijn
Pre-/dysmaturen, waarbij voor de verandering wel vanaf het begin rekening
is gehouden met de noodzaak van
implementatie. Wat haar onlangs echter
opviel bij een presentatie van Sylvia
Veen, neonatoloog in Leiden, was dat
de informatiestroom voornamelijk van
kinderarts naar CB gaat lopen en niet
omgekeerd.'Dat is een gemiste kansi
benadrukt ze. Dankzij de aandacht
voor voedings-, ontwikkelings- en
opvoedingsproblemen op het cB en
het feit dat jeugdverpleegkundigen
ook huisbezoeken afleggen, beschikt

Zo kan het ook
Zwolle heeft een eigen oplossing voor de zorgoverdracht van risicopasgeborenen.
Sinds november zorr worden zuigelingen die op de couveLrseafdeling van de lsala
Klinieken hebben gelegen, teruggezien op een'nazorgbureaui bemand door een
verpleegkundig specialist en een kinderarts van de lsala Klinieken in samenwerking
met een verpleegkundig spec¡alist en een jeugdarts van de thuiszorgorganisatie,
Vaccinaties worden thuis door Jcz-verpleegkundigen verstrekt. Deze laatsten zijn
speciaal geschoold in de zorg voor premature en dysmature kinderen. Het aantal
hulpverleners dat zich bemoeit met de prematurennazorg is dus sterk afgenomen, wat
de kwaliteit van zorg ten goede komt. Bovendien beschikt het cB altijd over actuele

informatie en wordt het risico van eenrichtingsverkeer vermeden.

is

het JGZ-team over veel kennis van de

zuigelingen en de gezinssituatie. Ook
kinderartsen zouden daarvan kunnen
profiteren. Hetzelfde geldt voor chro-

kennis van elkaars werkwijze en erkenning van elkaars deskundigheid de zorg
voor alle pasgeborenen en kinderen ten
goede zou komen.

Wisselstage
De wat ongemakkelijke relatie tussen
JGZ en kindergeneeskunde kwam ook
alter sprake in een eerder interview in
Praktische Ped¡qtrie (2oos;3i8z-s). Net als
Bu¡ting en Verloove-Vanhorick indertijd, pleiten ookTjon ATen en Boere-

Boonekamp ervoor dat al tijdens de
opleiding aandacht wordt besteed aan
dezeiwee kanten van de zorgmedaille.
AloS kindergeneeskunde zouden,
net als vroeger vaak gebeurde, een
uitgebreide JGZ-stage moeten volgen,

terwijl de opleiding tot jeugdarts een
klinische stage zou moeten omvatten.
Gecombineerde scholingsactivite¡ten
en regionale lunchbijeenkomsten kunnen de banden verder aanhalen. Tjon A
Ten noemt nog het Eindhovense babyoverlegboekje (soe), dat de ouders
meenemen naar CB en ziekenhuis en
dat wederzijdse informatieoverdracht
mogelijk maakt. Hoewel in onderzoek
naar het effect ervan niet werd bewezen dat de onderlinge afstemming
erdoor verbeterde, waren de ouders
door het BOB wel meer tevreden,
Boere-Boonekamp eindigt met een

nische ziekte, overgewicht, diabetes.

deuntje toekomstmuziek TNo denkt na

Boere-Boonekamp probeert nu met
cGD-JGZ en de Enschedese kinderartsen
zo'n sa menwerkingsproject met tweerichtingsverkeer op te zetten. MetTjon
A Ten is zij ervan overtuigd dat betere

over de mogelijkheid van applicaties
voor de smart phone die de informatieoverdracht in de zuigelingenzorg ten
goede zouden kunnen komen. Wordt
vervolgd...
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