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Interview

maand 0000 HUISARTS EN WETENSCHAP

Wie zijn de mensen die Huisarts en Wetenschap maken? Die 
elke 2 weken bij elkaar komen om artikelen te bespreken, te 
discussiëren over de ontwikkelingen in het huisartsenvak en 
te brainstormen over themanummers? In de serie Redactie in 
beeld stellen ze zich voor. Gijs Baaten, hoofdredacteur sinds 1 
juni 2021, trapt af.

PASSIE
‘Ik ben altijd nieuwsgierig naar de wereld en de mensen om 
me heen. Ik heb een brede, onderzoekende blik en wil graag 
begrijpen en leren. Reizen, lezen en filosofie zijn dan ook logi-
sche hobby’s. Daarom ben ik huisarts geworden. Ik heb ook al-
tijd de behoefte gevoeld er iets naast te doen: als onderzoeker, 
docent en redacteur. 
Het aantrekkelijke van de functie van hoofdredacteur bij 
H&W zit voor mij in de ‘&’: praktijk & wetenschap, lezer/luis-
teraar & auteur, inhoud & vorm, gedegenheid & vernieuwing, 
toonaangevend & het veld volgend. Het is voor mij een ideale 
functie om mijn medische, wetenschappelijke en onderwijs-
kundige ervaring op een ondernemende en creatieve manier 
te bundelen. Dat voedt mij als huisarts en onderzoeker, maar 
ook als persoon. Bovendien is het mooi en eervol om een 
stukje wetenschap over te brengen aan collega-huisartsen en 
onderzoekers. Die verbindende rol past bij me.’

MISSIE
‘Ik wil wetenschap dichter bij de dagelijkse praktijk van de 
huisarts brengen, in aansluiting op de behoeftes en wensen. 
Wat mij betreft houden we vast aan de reeds in gang gezette 
ontwikkelingen van H&W als ‘sterk merk’. Maar  innoveren 
we ook interactief waar nodig en mogelijk. H&W heeft 
zich ontwikkeld naar een multimediale titel van en voor de 
NHG-leden. Graag trek ik dat nog verder door naar H&W als 
verbindend medium tussen praktiserende huisartsen, onder-
zoekers, kaderartsen, beleidsmedewerkers en andere spelers in 
het veld, en ook de maatschappij. Dat vraagt om meer contact 
en meer mogelijkheden voor reactie, interactie en discussie. 
Multimediaal publiceren in tijden van infobesitas vraagt 
daarnaast om keuzes maken: wat publiceer je en waar? Je moet 
differentiëren. Niet alleen bieden wat de meerderheid wil, 
maar ook tegemoetkomen aan behoeftes van minderheden.’ 

HUISARTS
‘Als huisarts ben ik graag breed en divers bezig. Hoewel mijn 
interesse en expertise liggen op het gebied van (tropische) 
infecties en internationale gezondheidszorg, ben ik in de kern 
een echte generalist. Maar wel eentje met een aanhoudende 
behoefte aan verdieping. 
Na de huisartsopleiding werkte ik enige tijd als Island physician 

op Sint Eustatius. Naast huisartsgeneeskundige 
zorg, verleende ik ook spoedeisende, zieken-
huis- en verpleeghuiszorg op dit kleine Cari-
bische eiland met zijn beperkte middelen en 
verwijsmogelijkheden. Momenteel werk ik met 
veel plezier als niet-praktijkhoudend huisarts 
in de kleurrijke wijk Utrecht-Overvecht. 
Het is een relatief kleine, maar diverse 
praktijk, waar ondanks de hectische 
momenten ook nog tijd en ruimte is 
voor contact met de mens achter de 
patiënt.’  

WETENSCHAP
‘Mijn interesse voor wetenschap begon 
al in mijn kindertijd. Met mijn eeuwige 
waarom-vragen wilde ik blijkbaar toen 
al graag weten hoe ‘het’ zat. Na mijn 
studie geneeskunde lag het dan ook voor 
de hand om onderzoek te gaan doen. 
Voordat ik aan de huisartsopleiding begon, 
werkte ik enige tijd als arts infectieziekten 
bij de GGD Amsterdam en bij het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. 
Vanuit de lancunes in de onderbouwing 
van sommige richtlijnen die ik toen mocht 
schrijven, ontstonden allerlei onderzoeks-
vragen. En zo rolde ik als vanzelf in mijn 
promotie-onderzoek. Op deze manier 
wetenschap bedrijven – vanuit 
(vragen uit) de praktijk – vind ik 
zeer inspirerend. En dat geldt ook 
voor het omgekeerde: van wetenschap terug naar de 
praktijk. Het meeschrijven aan NHG-Standaarden, 
het geven van EBM-onderwijs aan aiossen en het werken als 
redactielid bij H&W waren leerzame en mooie ervaringen in 
het duiden en vertalen van evidence. Als hoofdredacteur kan 
ik daarin mooi mijn hart ophalen.’

MOOISTE ARTIKEL
‘Als redacteur heb ik de mooiste herinneringen aan de artike-
lenreeks in 2019 over de LDL-cholesterol-streefwaardes. Het 
ging om een klein onderdeel van de toen net verschenen nieu-
we CVRM-richtlijn, maar desalniettemin met veel opwaaiend 
stof. Het is toen gelukt om in korte tijd verschillende auteurs te 
vinden die elk hun eigen invalshoek en standpunt deelden, met 
behoud van onderbouwing en nuance. Daarmee heeft H&W 
toen een verbredende en verdiepende bijdrage kunnen leveren 
aan deze controversiële discussie. Dat smaakt naar meer!’ ■

Hoofdredacteur Gijs Baaten: ‘wetenschap bedrijven 
vanuit de praktijk vind ik zeer inspirerend’
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