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  Werken in de  
ongezondste wijk 
      van Nederland

‘Hé lieverd, je hebt van de week 
mijn wond verzorgd. Moet je  
kijken hoe goed het eruit ziet!’

tekst en foto’s hugo pinksterboer

De Utrechtse wijk Overvecht staat te boek als de ongezondste wijk van Nederland. Hoe is het om in 

zo’n wijk te werken? We gingen op bezoek bij huisarts Jacqueline van Riet en dokstersassistent Lisanne 

Ebbelaar. ‘Soms willen patiënten mij niet zeggen waarvoor ze komen. Dat is privé, vinden ze dan.’

Voordat ze werd aangenomen bij Huisartsenkli-
niek Overvecht, een kleine anderhalf jaar geleden, 
werkte doktersassistent Lisanne Ebbelaar een jaar 
in een praktijk in het nabijgelegen dorp Groenekan. 
Een afstand van vijf minuten, maar een wereld van 
verschil. ‘Mensen gaan daar vaak pas naar een dok-
ter als ze al een paar weken hoesten en het maar 
niet overgaat. Hier staan ze al op de stoep met een 
hoest van twee dagen, en dan vinden ze dat er echt 
nú iets aan gedaan moet worden,’ vertelt ze. 
Aan de assistenten van de kliniek de taak om uit te 
maken hoe reëel een klacht is. Eenvoudig is dat niet 
altijd, met deze patiëntengroep. Zo werd Lisanne 
deze week gebeld door een vrouw van 56 met een 
pijnlijke rib. ‘In haar dossier zag ik dat ze een com-
plexiteit had, zoals een groot deel van onze patiën-
ten. In haar geval ging dat onder meer over huise-
lijk geweld. Maar in ons gesprek hield ze het strikt 
bij die ene rib, waarop ik haar te kennen gaf dat 
ik dan pas over drie dagen een afspraak met haar 
huisarts kon maken. Toen begon ze me vreselijk uit 
te schelden. Ze zou me wel komen opzoeken…’

Een beetje  boos
Toevallig was de huisarts die op dat moment het 
spoedspreekuur draaide de eigen huisarts van deze 
vrouw. Hij belde haar, en pas toen kwam de rest 
van het verhaal los. ‘Ze had nog veel meer klachten 
en mocht direct komen. Eenmaal hier keek ze een 
beetje boos naar me, met een blik alsof zij gewon-

nen had. Zelf voel ik dat niet zo: het enige wat telt 
is dat ze nu goed geholpen werd. Het kan natuur-
lijk zijn dat de arts beter uitvroeg, en ik vraag dan 
ook altijd of ik de zaak anders had kunnen aanpak-
ken. Dat gaat in deze praktijk heel makkelijk: we 
hebben een goed team, en we kunnen altijd bij 
elkaar en de artsen terecht. Tegelijk weet ik ook dat 
sommige mensen aan artsen gewoon meer vertel-
len. Soms willen ze mij niet zeggen waarvoor ze 
komen. Dat is privé, vinden ze dan.’

Ook veel andere patiënten willen direct gezien 
worden. ‘Zelfs als ze letterlijk om één minuut voor 
vijf bellen met een keelpijnklacht. Vanochtend 
was er iemand aan de balie die twee dagen eer-
der een wondcontrole had gehad. De crème die 
ze had meegekregen werkte niet, zei ze. Ik legde 
haar uit dat ze in zo’n korte tijd nog geen effect 
kon verwachten, maar ze hield aan. Toen ik haar 
toch maar op de lijst voor het inloopspreekuur 
zette, toverde ze een verzekeringspasje van haar 
buurman tevoorschijn, met de eis dat er vandaag 
nog een dokter bij hem langs moest komen. Ook 
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dat heb ik aan een huisarts voorgelegd, met als uit-
komst dat ik de buurman later die dag zou bellen. 
Zo wordt het allemaal weer gesust, maar het is wel 
een kwestie van voortdurend schakelen.’

O plopende spanning
Lisanne heeft stellig de indruk dat er in haar prak-
tijk meer aanvaringen zijn tussen patiënten en as-
sistenten dan elders. ‘In de tijd dat ik hier werk is 
er nog geen dag zonder zo’n incidentje geweest,’ 
lacht ze vriendelijk. ‘Maar ik weet dat die boosheid 
vaak uit onmacht voortkomt. Ze zijn niet boos op 
mij, maar op de hele situatie. En als ik dat goed op-
pak, weet ik ook dat we bij een volgend bezoek 
weer gewoon met elkaar kunnen omgaan. Het 
is fijn dat we direct naast de balie een behandel-
kamer hebben. Als de spanning met een patiënt 
oploopt, kunnen we hem even apart nemen. Die 
extra aandacht werkt vaak heel goed. De patiënten 
worden rustiger, ze begrijpen je beter – en dat be-
grip is wederzijds.’
Het is patiënten lang niet altijd duidelijk wat de 
precieze rol van de assistente is. Die rol wordt soms 
overschat, en even vaak onderschat. ‘Dan denken 
ze dat we alleen de telefoon aannemen en afspra-
ken maken. Niet zo gek op zich, want dat is het eer-
ste wat ze zelf ervaren. Als je ze dan aangeeft dat ze 
pas over twee dagen bij hun huisarts terechtkun-
nen, en deze loopt toevallig langs, aarzelen ze niet 
om hem direct aan te spreken. ‘Hallo dokter, ik heb 
hier een wondje en kun u misschien even…?’ Aan 
de andere kant zijn er de patiënten die niet begrij-
pen waarom ik geen herhaalrecept kan meegeven 
als er ‘laatste recept’ in het dossier staat. ‘Maar je 
deed het de vorige keer toch ook?’ hoor je dan.

Niet  bang uitgevallen
Lisanne lijkt uitstekend in staat om al die acties en 
reacties in goede banen te leiden. Ook is ze niet 
bang uitgevallen. ‘We openen ‘s ochtends om acht 
uur, en als huisartsenpraktijk heb je natuurlijk van 
alles in huis dat voor sommige verslaafden aantrek-
kelijk is, maar problemen hebben we nog nooit 
gehad. Tegelijkertijd leer ik mijn patiënten beter 
kennen. Van de week werd ik op straat nog aange-
sproken door een van hen. ‘Hé lieverd, je hebt van 
de week mijn wond verzorgd. Moet je kijken hoe 
goed het eruit ziet!’ 
‘Er zijn ook patiënten die elke keer naar dezelfde as-
sistent vragen, zoals de man die altijd een van mijn 
collega’s belt voor een herhaalrecept voor zijn me-
dicinale cannabis. Da’s toch mooi, zo’n band? Ruim 
een jaar geleden had ik hier mijn eerste gesprek 
met Jacqueline, een van de artsen, en er was met-
een een klik. Ik ben gaan proefdraaien en niet meer 
weggegaan – en dat staat ook nog lang niet op de 
planning!’    

Inloopspreekuur
Bijna de helft van de bewoners van Overvecht is laag 
opgeleid, en de helft heeft een migratieachtergrond. 
Er is vaak sprake van gestapelde medische, sociaal-
maatschappelijke en psychische problematiek. Dat 
leidt tot een hoge werkdruk bij huisartsenpraktijken. 
Een van de manieren om die druk het hoofd te bie-
den is een slimmere organisatie. Bij Huisartsenkliniek 
Overvecht doen ze dat onder meer met een spoed-
arts en een inloopspreekuur, waar mensen zich ‘s 
ochtends kunnen melden voor een consult van vijf 
minuten. Dat inloopspreekuur is bedoeld voor de 
‘kleine kwalen’, maar het probleem is dat mensen 
vaak niet in staat zijn om hun klacht goed in te schat-
ten, vertelt huisarts Jacqueline van Riet. ‘Dat geldt 
net zo goed voor hoger opgeleide patiënten, hoor. 
Die vragen bijvoorbeeld direct om een MRI als ze net 
ergens last van hebben. Maar aan hen kun vaak je 
makkelijker uitleggen dat hun zorgen niet gegrond 
zijn.’ Het beoordelen van de urgentie van een klacht 
wordt lastiger als iemand op meerdere gebieden 
problemen heeft. ‘Als je schulden hebt en de zorg 
draagt voor een ernstig ziek familielid, en je krijgt 
dan ook nog eens last van je keel, dan werkt je brein 
gewoon minder goed. Daar hebben onze assisten-
ten vaak mee te maken. Om hun werk goed en met 
plezier te kunnen blijven doen, moeten ze zich ge-
steund voelen. Dat hebben wij onder meer bereikt 
door letterlijk veel dichter bij ze te gaan zitten. We 
hebben elkaar als team echt gevonden.’

O P  B E Z O E K  B I J
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De hoogste zorgkosten
De ruim 33.000 inwoners van de Utrechtse wijk Overvecht maken de hoog-
ste zorgkosten van Nederland: 2571 euro per persoon per jaar. Dat is 25 pro-
cent meer dan het gemiddelde elders in het land. Voor RTL Nieuws, dat deze 
cijfers publiceerde na eigen onderzoek, was dit reden om Overvecht uit te 
roepen tot de ongezondste wijk van Nederland. Huisarts Jacqueline van Riet 
vertelde eerder in de Volkskrant dat haar patiënten gemiddeld op hun 35e 
hun eerste chronische ziekte te pakken hebben. De meeste bewoners heb-
ben er zelfs twee of meer. De zogeheten ‘levensverwachting in goed ervaren 
gezondheid’ is in Overvecht 59,7 jaar. In de nabijgelegen oostelijke wijken 
van Utrecht en in het centrum van de stad ligt dit cijfer boven de 70 jaar. 

Krachtzorg
Samenwerking met andere partijen is een andere 
oplossing voor de problemen waarmee de praktijk 
in Overvecht kampt. ‘De gemeente heeft buurt-
teams neergezet, waarvan we dankbaar gebruik 
maken. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun ei-
gen zorg, vindt de overheid, maar hier is lang niet 
iedereen daartoe in staat. Voor hen moeten we de 
zorg zo goed mogelijk regelen door verregaande 
samenwerking. Krachtzorg, noemen we dat.’
Een volgende stap is de wijkspecialist, een concept 
waarin de tweedelijnszorg bij de wijk wordt betrok-
ken. ‘Het is belangrijk om medisch specialisten écht 
dichtbij te halen, liefst in je eigen praktijk,’ aldus Van 
Riet. ‘Als patiënten weten dat hun huisarts en hun 
specialist elkaar kennen en contact hebben over 
hun situatie, voelen ze zich serieus genomen en 
krijgen ze meer vertrouwen in de zorg. Voor onze 
huisartsen is het daarnaast fijn om een specialist 
direct te kunnen raadplegen, in plaats van het zie-
kenhuis te moeten bellen in de hoop er eentje te 
treffen die tijd voor ze heeft. 
‘Dat verhoogt de kwaliteit van de zorg, en door het 
terugbrengen van het aantal onnodige verwijzin-
gen besparen we ook op de kosten. We willen men-
sen kunnen helpen, en we zijn blij dat deze nieuwe 
aanpak goed werkt.’   l

Op het soa-spreekuur

Ontstoken 
oogjes
In elke editie van De Doktersassistent bieden 

leden van de NVDA Expertgroep Seks-Soa je 

een kijkje in hun praktijk.

Kimberly, net achttien geworden, bevalt in 
het ziekenhuis van een dochter die twee 
dagen later ontstoken oogjes heeft. Dat kan 
op chlamydia of gonorroe duiden, en Kim-
berly wordt naar haar huisarts verwezen. Ze 
vertelt dat ze in de zesde maand van haar 
zwangerschap een one night stand had met 
een jongen van wie ze alleen de voornaam 
kent. 
De tests laten zien dat ze vaginale gonorroe 
heeft. Ze krijgt intramusculair antibiotica en 
het advies om een week geen seks te heb-
ben, omdat de slijmvliezen gebaat zijn bij 
rust. In een tweede gesprek vertelt ze dat ze 
gaat proberen condooms te gebruiken om 
soa te voorkomen. Dat klinkt licht hoopge-
vend – maar een maand later blijkt dat ze in 
het weekend bij de huisartsenpost is langs 
geweest. Bang voor een nieuwe soa… 
Dit meisje staat er echt alleen voor, dus het 
lijkt goed om haar een helpende hand te 
bieden. Haar te laten zien dat de huisartsen-
praktijk een basis is waarop ze met haar vra-
gen kan terugvallen. Die gonorroe is meer 
dan een soa; het is ook een signaal, zeker in 
combinatie met haar partnerloze zwanger-
schap. We praten uitgebreid met haar, en 
inmiddels heeft ze ook contact met andere 
hulpverleners. 
Biedt dat een garantie voor de toekomst? 
Nee, dus we blijven haar voorzichtig in de 
gaten houden. 

Vanwege de priVaCy zijn de namen in deze rubriek 
gefingeerd. wil je reageren? sekssoa@nVda.nl
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