
De invloed van voeding op de 
resorptie, het metabolisme en de 
excretie van geneesmiddelen1 

DRS. P. A. G. M. DE SMEP, DRS. J. J. DE GIER3 EN 
PROF. DR. F. A. NELEMANS4 

,WiSseiwerkingen-tussen ~eIen en voeding zijn de afgelop8n 
• f~ ~'~ ~ de bet~Bng_ g8k0men (Nelemans;- Harts
horn). H8t'~'~endea)flftict tussen voeding en fai'macother~ 
is ~~~ Int&ractie'~ .MAO-i'emmers-en' presSoraminen 
beYattende _VOfKJingsmiddeI. Een belangrijke recante waarneming is 
de angunsttge irMoed van een ~ eiwiti~ame-op de levodopathera- . 
pie (lIIena en CotzIas), mogeIijk ten gevolge van een antagonistische 
werking van L-methionine. Over de irMoed van geneesmiddelen op de 
voedIngstoestan zijn ': verscheidene overzichtsartikelen verschenen
(YosseIson); Een overzichtvan de effeeten van voeding OP de resorpfle, 
het metabOfisme en de excretie van geneesmiddelen is echter even
eens van belang,' omdat farmacokinetische factoren een belangrijke 
bron zljn van variabiliteit in geneesmiddelwerking. 

- ------ - -- -------- -- -- -----

Resorptie 
De meeste geneesmiddelen worden uit het 
maagdarmkanaal geresorbeerd door middel 
van passieve diffusie door de als lipide 
membraan fungerende epitheelcellen. Dit 
feit heeft geleid tot de pH-verdelingstheorie: 
de gastrische pH is laag, dus zwakke zuren 
worden het beste uit de maag geresorbeerd 
en de intestinale pH is hoog, dus zwakke 
basen worden het beste uit de dunne darm 
opgenomen. In de praktijk heeft deze hypo
these echter weinig betekenis, 
Ais factoren, die wei een grote rol spelen bij 
de resorptie van een geneesmiddel, kunnen 
worden genoemd: 
- snelheid van maaglediging en de gastro
intestinale motiliteit; 
- interacties met andere geneesmiddelen 
of voedselbestanddelen; 
- de oplosbaarheid en de farmaceutische 
formulering van het geneesmiddel; 
- ziekten en anatomische veranderingen. 
Voor een algemene beschouwing hiervan 
wordt verwezen naar Prescott. 

Effecten van voedsel op de 
resorptie 
Vertraging. Voedsel en vooral vet kunnen de 
maaglediging vertragen, wat kan leiden tot 
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een vertraagde resorptie van een genees
middel, zelfs van een zwak zuur zoals aceto
sal (Wood), omdat geneesmiddelen in het 
algemeen veellangzamer uit de maag wor
den geresorbeerd dan uit de dunne darm. 
Vanzelfsprekend speelt de fysische barriere 
van de voedselmassa tussen geneesmiddel 
en resorberend epitheel een rol bij de vertra
ging van de resorptie (Welling). 

Vergroting. Door de maaglediging en de 
darmpassage te vertragen bevordert 
voedsel de resorptie van sommige genees
middelen, zoals riboflavine, dat uit een be
perkt gedeelte van de dunne darm wordt 
geresorbeerd en nitrofuranto"ine, dat slechts 
langzaam oplost (Bates en anderen). In het 
laatste geval is de invloed van voedsel gro
ter, naarmate dit geneesmiddel minder goed 
is geformuleerd. 
Voedsel bevordert ook de resorptie van li
thium uit tabletten met verlengde werking, 
wat waarschijnlijk eveneens is toe te schrij
ven aan de vertraagde maagdarmpassage 
(Jeppson en Sjogren). 
Vet vergroot de resorptie van griseofulvine 
(Crounse), vermoedelijk omdat dit in vet 
goed oplosbare geneesmiddel door vetin
name wordt opgelost in de maaginhoud. 

Vermindering. Een vertraging van de maag
darmpassage door voedsel kan echter ook 
resulteren in een verminderde resorptie, 
namelijk van geneesmiddelen, die in het 
maagdarmkanaal worden ontleed (ery
thromycine) 'of omgezet (propantheline, 

chloorpromazine) (Goodman en Gilman). 
Verder kan een vermindering van de resorp
tie voortvloeien uit een interactie met 
voedselbestanddelen. 
IJzer-, zink-, en calciumzouten en de 
meeste tetracyclines vormen met nutrienten 
verbindingen, die niet meer kunnen worden 
geresorbeerd (Tabel/en I en /I). 

Therapeutisch belang 
Langzame of onvolledige resorptie is ver
moedelijk een vaak voorkomende, maar 
zelden herkende oorzaak van het ontbreken 
van een therapeutisch effect. Hoewel 
voedsel de resorptie meestal vertraagt en 
soms vermindert, wordt tot dusverre behalve 
bij de antibiotica nauwelijks rekening gehou
den met deze effecten. 
De aanbeveling om een geneesmiddel op de 
gevulde maag in te nemen in verband met 
maagdarmstoornissen wordt nag te vaak 
gedaan zonder kennis van de invloed van 
voedsel op de resorptie van het geneesmid
del. De onjuistheid hiervan blijkt wei uit een 
recent onderzoek naar isoniazide (Melander 
en anderen). 
Vergelijkende onderzoeken naar de biologi
sche beschikbaarheid van geneesmiddelen 
die normaal met voedsel worden toegediend 
moeten bij zowel nuchtere als niet-nuchtere 
patienten worden uitgevoerd, wil de verkre
gen informatie verantwoord zijn. Een ver
minderde resorptie kan leiden tot lagere 
bloedspiegels, waardoor therapeutische 
concentraties soms niet worden bereikt. Een 
bevordering van de resorptie kan leiden tot 
een intoxicatie (bijvoorbeeld met het ob
solete tetrachloorethyleen door dit met vet in 
te nemen, zoals beschreven in: "Voedsel en 
farrnacotherapie in conflict") of tot de moge
lijkheid om een geneesmiddel met lange in
tervallen in te nemen: nitrofurantoi'ne wordt 
in de praktijk toegediend in doses van 
100 mg met intervallen van vier uur (Moole
naar en anderen), maar wanneer een goed 
geformuleerd preparaat hiervan na de maal
tijd wordt ingenomen bedraagt de duur van 
de therapeutische urinespiegels zeven uur. 
Oak een vertraging van de resorptie kan van 
belang zijn, met name als een geneesmiddel 
zo snel wordt geelimineerd dat effectieve 
spiegels niet meer kunnen worden bereikt of 
als een snel effect is gewenst, zonder dat er 
voor een andere toedieningsweg dan de 
orale wordt gekozen (acute pijnstillers, zie 
Tabe/l/). Wanneer de intervallen tussen de 
verschillende doses kort zijn, is bij een ver
traging van de resorptie door voedsel een 
additie van twee doses niet onmogelijk. Een 
vertraagde, maar niettemin toch volledige 
resorptie, kan ten onrechte leiden tot de ge
dachte dat het therapeutisch effect ont
breekt. Slaapmiddelen zijn hiervan een zo 
voor de hand liggend voorbeeld, dat het ge
makkelijk over het hoofd kan worden gezien. 



Tabe". Aanbevelingen ten aanzien van de orale toediening van antibiotica. 

Inname op de lege maag.1 

Ampicilline (Amfipen®, Penbritin®, 
Pentrexyl®) 
Cloxacilline (Orbenin®, Penstapho-N®) 
Erythromycine (base, stearaat, propionaatj2 
Feneticilline (Bendralan®, Broxil®) 
Fenoxymethylpenicilline 
(Acipen®, Calcipen®, Pen-Os®) 

Flucloxacilline (Floxapen®) 
Lincomycine3 

Pivampicilline4 (Pivatil®, Pondocillin®) 

1. Niet tussen 1/2 -1 uur voor en 2 - 3 uur na 
de maaltijd. 
2. Niet zuurbestendig, dus niet innemen met 
frisdranken, omdat deze meestal zuur zijn. 
Vanzelfsprekend treedt geen vermindering 
van de resorptie op bij patienten met 
achloorhydrie. 
3. Sommige frisdranken verminderen de re
sorptie. 
4. In verband met maagdarmstoornissen 
innemen met een flink glas melk. 
5. Niet innemen met zuivelprodukten in ver
band met een complexvorming met calcium: 

Aanbevelingen ten aanzien van de 
orale toediening 
De antibiotica zijn het best onderzocht wat 
betreft de invloed van voedsel op de resorp
tie (Voedsel en farmacotherapie in conflict; 
Giving drugs before or after food; Bartelink; 

Informatorium Medicamentorum). De hieruit 
voortvloeiende aanbevelingen ten aanzien 
van de orale toediening zijn samengevat in 
Tabe". 
Sommige innames op de lege maag zijn wel
licht overbodig; of een negatieve invloed van 
voedsel op de resorptie in de praktijk be
langrijk is hangt af van de vraag in hoeverre 
het therapeutisch effect wordt verminderd, 
hetgeen is gerelateerd aan de gevoeligheid 
van het infecterende micro-organisme en 
aan de werking van het antibioticum (bac
tericide of bacteriostatisch). Zo behoeft ri
fampicine niet op de lege maag te worden 
ingenomen, hoewel voedsel de resorptie 
van dit antibioticum vermindert (Siegler en 
anderen) en blijven de serumspiegels van 
oxytetracyline of tetracycline vermoedelijk 
binnen het therapeutisch bereik, wanneer 
deze met zuivelprodukten worden ingeno
men. 
Aanbevelingen ten aanzien van de orale 
toediening van geneesmiddelen, andere 
dan antibiotica, zijn samengevat in Tabeill. 
Uit de vermoedelijke invloed van voedsel op 
de resorptie van levodopa (dat evenals pro
pantheline en chloorpromazine in de darm 
wordt omgezet) en uit de invloed van 

Inname onafhankelijk van de maaltijd 

Amoxycilline (Clamoxyl®) 
Bacampicilline (Penglobe®) 
Carindacilline (GU-Pen®) 
Cefalexine (Ceporex®, Keforal®) 
Cefradine 

(Eskacef®, Velosef®, Maxisporin®) 
Clindamycine (Dalacin-C®) 
Epicilline (Florispec®) 
Erythromycine, (estolaat, succinaat) 

(Abboticine®, IIotycin®, Emu-V®) 
Propicilline (Delprosyn®) 
Rifampicine (Rifadin®, Rimactan®) 
Spiramycine (Rovamycine®) 
Tetracyclines5 

dit geldt niet voor doxycycline (Vibramycin®) 
en minocycline (Minocin®) (Nelemans). De 
resorptie van demeclocycline (Ledermycin®) 
wordt niet ernstig be'invloed door een maal
tijd zonder zuivelprodukten; dit geldt ver
moedelijk ook voor de andere tetracyclines. 
In name tijdens de maaltijd zonder zuivel
produkten verdient in verband met maag
darmstoornissen de voorkeur. Er zijn aan
wijzingen, dat ondervoede personen te
tracycline minder goed resorberen dan goed 
gevoede personen. 

voedsel op de resorptie van prednison (dat 
evenals nitrofuranto'ine slecht oplost in wa
terige media), blijkt duidelijk het gevaar van 
generaliseren. Hiervan is dan ook afgezien, 
behalve bij de acute pijnstillers (Tabelll) en 
de slaapmiddelen, waar een generalisatie 
verantwoord lijkt. 

Metabolisme 
De enzymatische omzetting van genees
middelen of farmaconmetabolisme in de 
mens, hangt af van genetische en pathologi
sche factoren. Bovendien kunnen de activi
teiten van de farmaconmetaboliserende en
zymen worden be'invloed door: 
- een gelijktijdige behandeling met andere 
geneesmiddelen; 
- het beroepshalve blootstaan aan ge
chloreerde insecticiden (Conney en Burns; 
Krishnaswamy en' Naidu); 
- het gebruik van genotmiddelen: alcohol 
bevordert het metabolisme van pentobar
bital, meprobamaat, tolbutamide, warfarine 
en antipyrine (Conney en Burns); het meta
bolisme van fenacetine, theofylline en an
tipyrine wordt gestimuleerd door het roken 
van sigaretten (Hart en anderen; Hunt en 
anderen). 

Effecten van de voedingsom
standigheden 
De voedingsomstandigheden kunnen in 
proefdieren soms een groot effect op de far
maconmetaboliserende enzymen hebben. 

Speciesverschillen maken het voorspellen 
van effecten op de mens op grond van deze 
bevindingen echter moeilijk (Lammers en 

anderen). Uit enkele recente studies blijkt 
evenwel duidelijk dat de voedingsom
standigheden het farmaconmetabolisme 
niet aileen in proefdieren, maar oak bij de 
mens kunnen be'invloeden. De gemiddelde 
metabole klaringssnelheden van antipyrine 
en theOfylline nemen toe met respectievelijk 
57 procent en 54 procent, wanneer het ge
bruikelijke dieet wordt vervangen door een 
eiwitrijk, koolhydraatarm dieet (Kappas en 

anderen). De halfwaardetijd van antipyrine 
neigt naar hogere waarden bij patienten met 
voedingsoedeem ten gevolge van een eiwit
en caloriedeficient dieet (Krishnaswamy en 
Naidu). Deze bevindingen zijn consistent 
met de resulaten van proefdierexperimenten 
en verder onderzoek op dit gebied is dan ook 
zeer wenselijk. De voedingsomstandighe
den kunnen eveneens een effect hebben op 
de eliminatie van geneesmiddelen, die niet 
worden gemetaboliseerd. Bij een groep on
dervoede personen was de gemiddelde eli
minatiesnelheid van tetracycline circa 
tweemaal zo hoog als die bij de controle
groep, hetgeen mogelijk samenhangt met de 
waargenomen geringe eiwitbinding. Deze 
resultaten doen vermoeden dat ondervoede 
personen tetracycline met korte intervallen 
moeten innemen. 

Therapeutisch be lang 
Van een praktisch therapeutisch belang kan 
nog geen sprake zijn, maar omdat een ver
andering in het metabolisme van een far
macon een verandering in de respons hierop 
met zich kan brengen (Lammers en an
deren), zal een grotere kennis kunnen lei
den tot een meer verantwoorde individuele 
farmacotherapie. Hierbij zou bijvoorbeeld 
kunnen worden gedacht aan patienten met 
een hypoprote'inemie, die niet aileen door 
een gevorderd carcinoom kan worden ver
oorzaakt, maar ook kan voortvloeien uit spe
ciale dieetbeperkingen (vegetarisch dieet, 
vermageringsdieet) (Kappas en anderen). 
Tot dusverre zijn de individuele verschillen in 
farmaconmetabolisme vaak moeilijk voor
spelbaar, hetgeen onzekerheid over de do
sering kan geven (Lammers en anderen). 
Bovendien leidt een grotere kennis wellicht 
tot mogelijkheden om een geneesmiddel
therapie met dieetmaatregelen te onder
steunen. 

Excretie 
Effecten van voeding 
De excretiesnelheid van zwak basische of 
zure geneesmiddelen hangt af van de pH 
van de urine, zodat een effect op deze pH 
een verandering van de werkingsduur of een 
intoxicatie ten gevolge kan hebben (Voedsel 
en farmacotherapie in conflict). Ais indicatie 
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Tabelll. Aanbevelingen ten aanzien van de orale toediening van de overige genees
middelen. 

Geneesmiddel Toediening* Bijzonderheden 

Acute pijnstiller L Acetosal, paracetamol en propoxyfeen; T, NM 

Antistollingsmiddelen ? 

Calciumzouten ? 

Chloorpromazine ? 

Digoxine OGI 

Fenoprofen OGI 

Ferrozouten OGI 

Furosemide OGI 

Griseofulvine V 

Isoniazide L 

Levodopa OGI(?) 

Lithiumzouten ? 

Nitrofuranto"ine V 

Orciprenaline 0 

Prednison 0 
Propantheline L 

Riboflavine ON 

Slaapmiddel L 

Sulfonamiden OGI 

Theofylline OGI 

Acetosal en andere pijnstillers met gastro
intestinale bijwerkingen: innemen met veel 
vloeistof (Iiefst in opgeloste vorm). Acetosal als 
antiflogistisch analgeticum: OGI 

Warfarine en fenindion: wellicht M door met olie 
bereide voedingsmiddelen 

In verband met precipitatie niet innemen met 
oxalaatrijk voedsel (vruchten of groenten zoals 
spinazie, rabarber) 

M ten gevolge van omzettingen in de darm, maar 
plasmaspiegels van vrij chloorpromazine 
correleren niet met therapeutische effecten 

T, NM. Aanbeveling geldt voor digitalisatie- en 
onderhoudsdosis 

T, NM 

M door fosfaat en fytaat uit voedsel. Bij patienten 
met duidelijke ijzerdeficientie NM door maaltijd 
van groente en vlees (9,5% eiwit). 
Niet innemen met zuivelprodukten, eieren, brood 
of eiwitrijk voedsel. 

T, NM 

G door vetrijke maaltijd 

M 

Vermoedelijk T, NM 

Tabletten met verlengde werking: V, want G en 
frequentie laxerende bijwerking door voedsel 
verminderd 

G en frequentie maagdarmstoornissen door 
voedsel niet vergroot 

Bronchodilaterend effect door voedsel niet signi
ficant be·invloed 

NT, NM 

M ten gevolge van omzettingen in de darm 

G bij dosis 5 mg, dus profylactisch: 0 en 
therapeutisch: V 
G door coca-cola 

Pentobarbital: T, NM 
methaqualon: NM, L ter verkrijging van snel effect, 
bij V kans op onverantwoorde medicatie 

T, NM 

NT, NM 

Zinksulfaat OGI M door fosfaat en fytaat uit voedsel, dus niet 
innemen met zuivelprodukten of brood 

* Verklaring van de gebruikte afkortingen: 

G 
M 

NM 
NT 

T 
L 
V 

resorptie vergroot 
resorptie verminderd 
resorptie niet verminderd 
resorptie niet vertraagd 
resorptie vertraagd 
inname op de lege maag 
inname op de gevulde maag 

voor de invloed van voedingsmiddelen op de 
pH van de urine kan de indeling naar zuur-/ 
base-vormende bestanddelen van hun as 
dienen: vlees, vis, gevogelte, eieren en 
graanprodukten hebben een zuuroverschot; 
melk, aardappelen, vruchten en groenten 
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o 

OGI 

in name onafhankelijk van de 
maaltijd 
inname onafhankelijk van de 
maaltijd, bij gastro-intestinale 
stoornissen verdient in name op 
de gevulde maag de voorkeur 

hebben daarentegen een base-overschot 
(Hellendoorn) . 

Therapeutisch be lang 
De invloed van voedsel op de pH van de 
urine kan van groot belang zijn: de urine van 

mensen met een westerse voeding is in de 
regel zuur, maar een strikt vegetarisch dieet 
of een eiwitarm dieet maakt de urine alka
lisch, hetgeen resulteert in een vermindering 
van de excretie van zwak basische genees
middelen. Dit kan leiden tot een verlenging 
van de werkingsduur van en mogelijk tot een 
intoxicatie met bijvoorbeeld wekamines, kini
dine of pethidine. Een dieet kan verder de 
invloed van een geneesmiddel op de pH van 
de urine versterken. Zo kan een therapie met 
amandelzuur of ammoniumchloride ter ver
krijging van een lage pH van de urine bij pa
tienten met blaasontsteking in principe wor
den ondersteund met een eiwitrijk dieet 
(Nelemans). 

Conclusie 
Het behoeft geen betoog dat het praktisch 
nut van de hierboven besproken effecten af
hangt van de plaats die voeding inneemt in 
het geheel van factoren die de resorptie, het 
metabolisme en de excretie van genees
middelen bepalen. Wanneer de effecten van 
voeding in dit kader worden geplaatst blijkt 
dat voeding slechts een ondergeschikte rol 
speelt. Uit het bovenstaande overzicht blijkt 
echter tevens dat de effecten van voeding 
desondanks niet van therapeutisch belang 
zijn ontbloot en wat betreft de invloeden op 
de resorptie en dus op de werking van ge
neesmiddelen, kunnen worden vertaald in 
praktisch hanteerbare aanbevelingen. 

Samenvatting. Een overzicht wordt gege
ven van de effecten van voedsel op de re
sorptie van geneesmiddelen. Het therapeu
tisch belang van deze effecten wordt be
sproken, waarbij aanbevelingen worden 
gedaan ten aanzien van de orale toedie
ning. Tevens wordt aandacht besteed aan 
de effecten van de voedingsomstandighe
den op het metabolisme van geneesmid
delen. Het therapeutisch belang hiervan 
kan nog niet worden aangegeven, maar het 
is niet onwaarschijnlijk, dat dit belang groat 
kan zijn. Tenslotte worden de effecten van 
voeding op de excretie van geneesmidde
len en het therapeutisch belang hiervan, in 
het kart behandeld. 

Summary. The effects of food on drug-ab
sorption are reviewed. The therapeutical 
importance of these effects is discussed, 
accompanied by recommendations for 
the oral administration. The few known 
effects of the nutritional status on drug
metabolism are also described. Although 
the therapeutical imparlance cannot be 
indicated yet, the present findings sug
gest that this importance may be great. 
Finally the effects of food on drug-ex
cretion and their therapeutical importance 
are briefly discussed. 
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Medi~n, teKopenhagen, a1waar lij door de ~repteUr,p,rof.J R;~ .. 
sedert '1974 hoogleraar huisartsgeneeskunde; w~ '. omvang'en: 
Het verslag is van de hand van A. Vrij. ' . 

Het Deens universitair huisartseninstituut is 
gevestigd in een royale villa, vroegere 
hoogleraarswoning, op het terrein van het 
Rigshospitalet, het academisch ziekenhuis. 
Een merkwaardige parallel met het N.H.I., 
dat in het voormalige woonhuis van Prof, 
Rumke zetelt. 
Prof. Backer is tevens praktizerend huisarts, 
met een klein eigen patientenbestand en lid 
van een groepspraktijk, waarbij meer moet 
worden gedacht aan een verzameling solo
huisartsen onder een dak, dan aan een vol
ledig ge'integreerde vorm van gezamenlijke 
praktijkbeoefening. 
De combinatie hoogleraar-praktizerend 
huisarts is van meet af aan bewust gekozen 
en trouwens ook door de faculteit geeist, 
opdat de docent niet van de dagelijkse prak
tijk zal vervreemden. Daarnaast is Backer 
adviserend bestuurslid van het Deense 
Huisartsen Genootschap, redacteur van het 
Deense Huisartsen Maandblad en voorzitter 
van het Deense Nascholingsorgaan voor 
Huisartsgeneeskunde, enigszins vergelijk
baar met het P.A.O.G.* in Nederland. 
De taken van het Instituut liggen op het ter
rein van de basisopleiding en de specifieke 
beroepsopleiding tot huisarts. De nascholing 
berust primair bij de beroepsorganisaties. 
Voorlichting en advise ring inzake prak
tijkvoering is op het instituut nog niet aange
vat en wordt thans (nog) door het bureau van 
de Deense L.H.V. geboden. Weten
schappelijk onderzoek is een taak v~~r de 
binnenkort aan het Instituut gekoppelde Ge
neral Practitioners Research Unit, welke ge
financierd wordt door de Danish Medical Re
search Committee. Dr. P. Pedersen zal de 
leiding hebben van deze unit. 
Door de vele activiteiten in verband met de 
opleiding is er nog niet vee I onderzoek ge
daan; wei is bijgedragen aan projecten van 
andere instituten, zoals dat voor Social Re
search en de universiteitskliniek voor kin
derpsychiatrie. 

• Post-Academlsch Onderwijs Geneeskunde. 

Het Deense Huisartsen Genootschap, in 
1967 opgericht met vooral onderzoek als 
doelstelling, heeft deze in 1970 verbreed tot 
onder meer ook opleiding; het heeft de tot
standkoming van de Kopenhaagse leerstoel 
mede bevorderd. De vergevorderde plannen 
voor een leerstoel in Arhus bleken recent 
gestrand op een bedankje van de daartoe 
aangewezene, hetgeen nogal wat - zeer be
grijpelijke - teleurstelling heeft teweegge
bracht onder de omstreeks 850 leden van 
het Genootschap (25-30% van aile Deense 
huisartsen). Wei bestaan aan de universi
teiten van Arhus en Odense door enkele ac
tieve huisartsen bemande Departments of 
General Practice. 
In een artikel in het tijdschrift General Prac
tice International, orgaan van de S(ocietas) 
I(nternationalis) M(edicinae) G(eneralis) van 
1977, nummer 3 beschreef Prof. Backer een 
aantal aspecten van de huisartsgeneeskun
de in Denemarken. 

Op enkele punten gaf het artikel ons aanlei
ding tot nadere vragen, waarop in het hierna 
volgende summier wordt ingegaan. 

Bestuurlijke en financiele aspecten 
van 
onderwijs huisartsgeneeskunde 

Ais universitair instituut ressorteert het be
stuurlijk onder de universiteit. Hoogleraar en 
lector(en) maken deel uit van het universi
taire personeelsbestand. De basisopleiding 
- eindigt bij het arts exam en - valt onder de 
verantwoordelijkheid van de universiteit, 
derhalve onder het Ministerie van Onderwijs. 
De beroepsopleiding, die vrijwel geheel in 
ziekenhuizen plaatsvindt, wordt voor wat 
de onderwijskosten betreft, doorhet Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken gefinan
cierd, waarbij het daaronder ressorterende 
National Department of Health als regelende 
en toezichthoudende instantie fungeert. Dit 
National Department of Health vervult de 
taken, die in Nederland het Ministerie van 
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Volksgezondheid en het Staatstoezicht 
hebben. 
Financiering van de arts-assistenten ge
schiedt door de ziekenhuizen, waar het as
sistentschap plaatsvindt. Daar er van een 
echte in-service opleiding in de huisarts
praktijk (nog) geen sprake is, kent men in 
Denemarken het Nederlandse probleem ten 
aanzien van de financiering van arts-as
sistenten in de huisartspraktijk ook (nog) 
niet. 
Het veertigtal huisartsen uit Kopenhagen en 
omgeving, dat bij de basis- en beroepsoplei
ding is betrokken als wetenschappelijk me
dewerker, wordt op een soort free-lance ba
sis per uur betaald. Zij geven colleges en 
demonstraties, leiden groepen en verzorgen 
trainingen. Duidelijke selectie-criteria voor 
deze groepen blijken niet te bestaan; lid
maatschap van het Deense Huisartsenge
nootschap is geen voorwaarde, maar me
rendeels wei het geval. De speciaal voor de 
research aangetrokken lector wordt betaald 
door het Danish Medical Research Com
mittee. 

Inhoud en aandeel 
huisartsgeneeskunde in het 
basiscurriculum 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van 
1et aandeel huisartsgeneeskunde in het ba
siscurriculum berust bij de hoogleraar en zijn 
stafleden. Het aandeel van de huisarts
~eneeskunde in het curriculum wordt door 
3en facultaire werkgroep, samen met de 
100gleraar vastgesteld. 

Jok ten aanzien van de inhoud van de be
'oepsopleiding heeft de faculteit invloed, of
schoon de financiering daarvan geheel bui
:en universiteit en Ministerie van Onderwijs 
joor Binnenlandse Zaken geschiedt. 
rerzake van onderlinge afbakening re
lpectievelijk afstemming van basisopleiding 
3n beroepsopleiding blijkt nog geen 
jiepgaande bezinning gaande, zoals te on
~ent onder meer in de AOG (Adviescommis
lie Opleidingen Geneeskunde) en de Sub
;ommissie Huisartsen daarvan alsook in het 
::;ollege voor Huisartsgeneeskunde het ge
lal is. Voistaan wordt met de globale over
lVeging dat de basisopleiding voldoende al
jemene ondergrond moet bieden om de 
• pecifieke beroepsopleidingen met vrucht te 
(unnen volgen. 

;andboek huisartsgeneeskunde 
=Jecent verscheen het eerste Deense hand
)oek huisartsgeneeskunde, Almen Praksis 
vaarin vooral aandacht wordt geschonken 
ian de situatie waarin de huisarts werkt, en 
je praktijkvoering in de ruimste zin. Bin
lenkort wordt een tweede publikatie ver
yacht, waarin meer op de huisartsgenees
(unde als zodanig, op de "philosophy" van 
je hulpverlening, de procedures en de pro
:essen wordt ingegaan. Een aantal speciaal 
ian de huisartsgeneeskundige aspecten 
Ian leeftijdsgroepen - kinderen, adolescen
en en bejaarden - gewijde uitgaven wordt 
loorbereid. 
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Maandblad voor huisartsgenees
kunde 

Het manedsskrift for Praktisk Laegerning, 
waarvan de redactie wordt gevoerd door het 
Deense Huisartsen Genootschap, de Deen
se L.H.V. en de Board of Continuous Educa
tion of the Danish Medical Association 
(Commissie Nascholing van de Deense 
KNMG), heeft ongeveer zesduizend abon
nees, drieduizend huisartsen en drieduizend 
anderen, specialisten, sociaalgeneeskundi
gen en studenten. 

Registratie lopend 
wetenschappelijk onderzoek 
Met financiele steun van het Danish Medical 
Research Committee wordt door Dr. Fold
spang een bibliografie bijgehouden met be
trekking tot onderzoek in huisartsgenees
kunde en eerstelijns gezondheidszorg. 

Registratie morbiditeit 
in de huisartspraktijk 
Elm van de toekomstige taken van de Re
search Unit, die aan het Instituut voor Huis
artsgeneeskunde is verbonden, is het op
zetten van een systeem tot registratie van 
morbiditeit in de huisartspraktijk, ongeveer 
analoog aan het Nederlandse Peilsta
tionsproject. De registratie van infectieziek
ten zoals tuberculose en geslachtsziekten 
vindt ook in Denemarken al sinds jaren 
plaats op het Department of Health. 

Registratie van personen, 
werkzaam in de gezondheidszorg, 
aantal en spreiding. 
Door het Instituut wordt op dit gebied geen 
activiteit ontplooid. Prof. Backer meende dat 
deze gegevens in principe wei op het Na
tional Department of Health aanwezig zijn. 

Vestigingsbeleid huisartsen 
In Kopenhagen, waar ruim een miljoen (on
geveer 20 procent van de totale bevolking) 
van Denemarken woont, bestaat een vrij 
strak vestigingsbeleid, via de Sociale Verze
keringsorganen, waarbij men al dan niet als 
medewerkerwordt ingeschreven. Aangezien 
bijna de gehele populatie verzekerd is, werkt 
dit effectief. Buiten Kopenhagen is een min
der straf verstigingsbeleid. De gemiddelde 
praktijkgrootte in Denemarken ligt rond de 
1700 zielen. Men is ingeschreven op naam 
van de huisarts. 

Waarneming in huisartspraktijk 
gedurende avond, 
nacht en weekend 
Buiten de normale werkuren, dat wil zeggen 
van 16.00 tot 8.00 uur, en de weekends van 
des zaterdags 12.00 uur tot des maandags 
8.00 uur wordt de huisartshulp of beter de 
eerste medische hulp, voornamelijk gebo
den door "Deputising services" en "Ac
cident and Emergencies Departments" van 
de algemene ziekenhuizen. Aan deze "De
putising services" wordt voornamelijk deel
genomen door jonge ziekenhuisartsen en 

jonge huisartsen, soms ook door fUll-time 
waarnemers, die via een telecommunica
tiesysteem constant bereikbaar zijn. 
Het dienstenpakket van deze waarnemings
diensten is verschillend. Sommige verlenen 
uitsluitend hulp aan huis, slechts vi sites, 
geen spreekuur of hulp in het praktijkhuis 
dus; andere verlenen wei beide vormen van 
hulp en sommige kennen tevens de moge
lijkheid van telefonisch contact met, en 
eventueel advies van de dienstdoende arts. 
De dienstdoende arts wordt door de National 
Health Service betaald 'per verrichting, 
waarbij de factoren tijd en af te leggen af
stand mede het honorarium bepalen, het
geen overigens ook bij de honorering van de 
eigen huisarts tijdens de normale werkuren 
het geval is. 
In een studie over deze waarnemingsdien
sten*, door een huisarts en twee sociaal 
economen verbonden aan de universiteit 
van Odense, waaraan vele van voornoemde 
gegevens zijn ontieend, wordt onder meer 
melding gemaakt van een stijging van 15 
procent van het aantal arts-patient contac
ten tijdens waarnemingen na het overnemen 
van de (door de Staat gesubsidieerde) 
Health Insurance Societies door de Staat: de 
invoering van de National Health Service in 
1973. De tot dan toe door de patient te beta
len eigen bijdrage van zes kronen (om
streeks f 2,50) kwam toen namelijk te ver
vallen. 

Samenwerking, intra- en 
interdisciplinalr 

In de beroepsopleiding tot huisarts wordt 
enige aandacht geschonken aan samen
werking met andere ELGZ-werkers. Een of
ficiele overheidscommissie, onder leiding 
van de bekende Kopenhaagse sociaal ge
neeskundige, Prof. E. Holst, bezint zich mo
menteel over de wenselijkheid en de moge
lijkheden voor een gemeenschappelijke op
leiding van de verschillende werkers in de 
gezondheidszorg. 
In de praktijksituatie blijkt de mate van sa
menwerking sterk te varieren. Ongeveer 
60 procent van de huisartsen buiten Kopen
hagen werkt in groepen, merendeels clus
ters solisten, soms meer een echte 
groepspraktijk. Gezondheidscentra, als mul
tidisciplinair samenwerkingsverband onder 
een dak gehuisvest, komen vrijwel niet voor . 
De ontwikkeling van huisartsgeneeskunde 
naar eerstelijnsgeneeskunde als deel van de 
eerstelijnsgezondheidszorg is kennelijk nog 
maar nauwelijks begonnen. Hier en daar be
staat de vrees dat door de schaalvergroting 
een te grote distantie patient-arts ontstaat en 
is men beducht voor te grote, en daardoor 
onhandelbare, teams. Gezien de hiervoor 
beschreven waarnemingsregelingen, lijkt 
het continu"iteitskarakter van de huisartsen
zorg echter niet al te zwaar te wegen. 

'The Danish Deputising System: An investigation of sub
stitution and complementarity, by Niels Bentzen, Terkel 
Christiansen and Kjeld M011er Pedersen. 


