Zo kan het ook

Nieuw concept voor getrapte eendagsdiagnostiek

Vandaag onderzoek,
morgen de uitslag
Tekst Els van Thiel Fotografie Fotografie FMAX/Nout Steenkamp

O

p 15 augustus opende One Stop zijn deuren
in het Gelderse Elst. In dit centrum voor
huisartsdiagnostiek worden patiënten na
verwijzing door hun huisarts binnen een halve dag
onderzocht. De dag erop ontvangt de huisarts de
uitslagen, vergezeld van een bijbehorend advies
“Geen passanten, geen total body scans.” Harrie Wilms,
initiatiefnemer en directeur van One Stop, ruimt mis
verstanden direct uit de weg. Het nieuwe centrum biedt
breed diagnostisch onderzoek binnen een halve dag.
Wilms: “We zijn snel, maar we doen het vooral ánders.
Een medisch specialist bekijkt op afstand elke uitslag à la
minute en zijn advies gebruiken we als leidraad voor het
getrapt vervolgonderzoek. Passend bij de klachten zijn er
beslismomenten ingebouwd.” Wilms, oud-ziekenhuis
manager en bedrijfskundige, heeft op basis van de
NHG-Standaarden diagnostische programma’s ontwikkeld
voor veertien verschillende klachten, waaronder buikpijn,
vermoeidheid, rugklachten, benauwdheid en misselijkheid.

Patiënten moeten eraan wennen als ze na een echo, foto,
longfunctieonderzoek of ecg nog een kwartiertje moeten
wachten om te horen of er nog meer onderzoeken volgen.
Als ze merken hoeveel reistijd en wachttijd hun uiteindelijk
bespaard blijft, zijn ze enthousiast. Zorgverzekeraars
vergoeden dienstverlening van One Stop. Houdt de
huisarts de regie wel in handen? “Zijn positie wordt juist
versterkt. Wij lossen alleen een lastig logistiek probleem
voor hem op. One Stop is er voor de huisartsen, zij bepalen
wat er gebeurt. We rapporteren een overzicht van de
diagnostiek plus een advies aan de huisarts, een instru
mentele aanvulling die hem meer mogelijkheden tot
afweging geeft. De huisarts doet zoals altijd zelf de
anamnese en het lichamelijk onderzoek en bepaalt zelf het
vervolgtraject.”
De kwaliteit van One Stop wordt gewaarborgd door
samenwerking met specialisten en laboratoria van onder
andere het UMC St Radboud en het UMC Utrecht. Het UMC
St Radboud onderzoekt de efficiëntie en meerwaarde van
wat Wilms “een nieuwe denkwereld” noemt.
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