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Over en Weer….
Marten Berghuis is huisarts in een
duopraktijk in Benschop met ruim
3000 patiënten. Hij kijkt mee in de
dagelijkse praktijk van orthopeed
Gie Auw Yang. Communicatie tussen
huisartsen en specialisten is volgens
hen een speerpunt voor beide partijen en wordt alleen maar belangrijker
nu huisartsen en specialisten steeds
meer gaan samenwerken.
“Ik vind het heel interessant in de
praktijk van diegene te kijken naar
wie je verwijst”, zegt Marten Berghuis. “Het is een goede manier om
een compleet beeld te krijgen,
zodat ik patiënten nog beter kan
voorlichten over wat er gebeurt na
doorverwijzing. Als een patiënt bij
je terugkomt, is het belangrijk dat je
de terugkoppeling van de specialist
binnen hebt. Wat ik prettig vind in de
terugkoppeling van Gie is dat hij zijn
denkwijze en behandelopties heel
duidelijk laat zien. Dan weet ik precies wat er aan de hand is en wat ik
ermee kan doen. Zeker nu vanuit Den
Haag steeds meer gevraagd wordt intensiever samen te werken, zijn korte
lijnen onmisbaar.”
“Wat ik van Marten kan leren is dat er
veel winst te halen valt in de onderlinge communicatie”, benadrukt
Gie Auw Yang. “Hoe ga je met een
patiënt om, wat zijn de secundaire
aspecten van het ziektebeeld? Als
specialist ben ik heel pathologisch
georiënteerd, kijkend naar wat een

patiënt heeft en wat ik er aan kan doen.
Huisartsen kijken veel breder, kennen
de patiënt beter, staan er dichter bij en
houden rekening met factoren als familie, werksituatie, verwachtingen van de
patiënt. Ik heb daar minder tijd en oog
voor. Ik denk dat het goed is dat we kennisuitwisselingen met elkaar hebben op
gebieden waar we allebei verstand van
hebben. Zo bracht Marten vandaag een
aantal dingen in de communicatie met

de patiënt onder mijn aandacht die ik
onbewust deed. Aan de andere kant heb
ik hem een aantal dingen uitgelegd over
bepaalde gewrichtsaandoeningen die ik
zie, hoe ik dat tot een consult verwerk
en daarmee patiënten in de goede richting probeer te sturen. Door zo samen te
werken vullen we elkaar absoluut aan.”

